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A szakszervezet elnökségének 
újévi üdvözlete 

Ára 40 fillér 

Az 1960-as év sikerekben gazdagon zárult. A vasutasdol
gozók helytállásának eredményeként a vasút december 9-én 
teljesítette éves szállítási feladatait. A vasutas dolgozók ezzel 
méltán hozzá.járultak a párt és a kormány határoza.taJnak vég
rehajtásához, a hároméves terv határidö elötti teljesítéséhez. 

Valamennyien jól tudjuk, hogy eredményeink még számot
tevőbbek lettek volna, ha jobban törekszünk a pzdaságosabb 
szállitá.sra, az önköltség nagyobb arányú csökkentésére. De az 
a hozzáállás, amelyet a vasutas dolgozók a párt 1960 szeptem
ber 20-l határoz.'\ta után tanusítanak, arra enged következtet
ni, hogy rövides.en elérjük a termelékenységnek és a gazdasá
gosságnak azt a fokát, amely szükséges ahhoz, hogy második 
ötéves tervünk első évének céll<itűzéseit valóra váltsuk. 

A párt, a kormány, a nép mindenkor számít a vasutasok 
odaadó munkájára, helytállására. S mint eddig, minden bi
mnnyal a jövöben sem csalódnak bennük, sikerre viszik az új 
tervév feladatait is. Ebben a reményben az 1961-es év küszö
bén a szakszervezet elnöksége megköszöni az eddigi fáradtsá
gos munkát és békés, boldog, eredményekben gazdag új esz-

f 
tendöt kíván a szakszervezet minden aktívájának, minden 
szakszervezeti tagnak. 

Vasuta.wk Szakszervezete Elnöksége 

1961. JANUAR 1. 

ÚJÉV-REGGEL ... 
A zaj elült. Mámoros köd ácsorog, 
terpeszti szárnyát az áilomásra. 
Az ívlámpa szemét kimereszti, 
vibrálva pislog: hol a társa? 

A munkásvonat mellékvágányon áll; 
ablakán most unatkozik a dér. 
De é;fé!kor a mozdonyt befűtik 
s reggelre terhével célhoz ér. 

Holnap a gyárak vas-szíve elindul, 
az érc fehérre izza fel magát; 
a százezred·ik traktor elkészül 
s - talán, egy atombomba Odaát . , . 

lgy folytatódik a Világ. Mi Tejút_ 
rendszerek közt kutatjuk az Újat. 
S van, aki bosszúból, számításból 
fe!robbantaná CsiHagunkat. 

De salak acélon nem fog lángot 
s gyilkos atomnál forróbb a kazán 
amit a szívek vad tüzet táplál 
a föld százezer munkásvonatán. lrió Gyula 

Eredmenyekben gazdag, békes, 

boldog új esztendőt kívánunk 
kedves olvasóinknak! 

Munkavédelmi fel ügyelők ankétja 

U, . e' V • k " " n s , g· k 
Anlkét keretében emlékez-

, 
Gróf József, a szailtszerve-

J l l V a a O tek meg december 20-án a zet titkára hozzászólásában a 
szakszervezet kö:z;pontjá:ban a társadalmi munkavédelmi fel-

Ki nem vet számot ilyen-

\

emberek gondolkodásmódja. Daróczi Istvánné vonatme- I Kívánom, hogy az új év- szakszervezet tízéves muillka• 
I 

ügyelők tevékenységét méltat-
kor újév táján, a múlt érté- Az önös érdek függvényévé nesztő forgalmi szolgálattevő, ben bővüljön az állomás új védelmi tevékenységéről. Az ta. Hangsúlyozta, hogy a 
kelése. a jövő ecsetelése ide- válik a közösség érdekének, Keleti pu.: kocsiparkja, emelkedjék a die- ankéton azok a társadalmi munkavédelmet széles táraa-
jén? Nem nehéz hát szóra a saját cél a nagy egésznek Porszívó és televízió selmozdonyok száma, legyen munkavédel�i felügyelő� v�t- dalmi alapokra kell helyezni 
bírni egyetlen embert sem ki- részeként jelentkezik. Hal!- még kulturáltabb a balatoni tek ré$zt, akik .a dolgozúker- és társadalmi üggyé kell fej-
vánságait i!!etóe1i. Ügy tettük gassuk csak hét vasutas do!- Békét, Békét, Békét a világ- utazás, öregbítsük tovább a dek!képviselereben az intéz- leszteni 
ezt a múltban, megtettük ezt gozó kívánságát. nak! - ez a legfőbb kíván- magyar vasút és a magyar ményes munkavédelem meg-

B ta
. 

I t , most is. Vezetők, egyszer/1 em- Csam ngó Henrik főigazga- ságorn. O;aládommal együtt vasutasok jó hírnevét. szerve:zé<..e óta, illetve több � s van, a mun�, 
berek kívánságait hallottuk. S a . , békében akarom élvezni pest- Kívánom, hogy 6Zorosabbá mint öt éve tevékenykednek. delmi és munkáse11átási a..., 

ahooll. izmosodik szociaLizmust tó, a budapesti igaz.gatóság 
lőrinci kis kertes házam min- és szlvélyesebbé k1'vácsolód- Talcá.ca Józuf, a munkllvé- tály v=tóje é'. szervezet előtt 

épító haZán.k, ÚUII váttozik a;: vezetője: den melegét, együtt örülni az jék a jegyvizsgálók és az uta• delmi és munkásellátási osz- álló feladatokat ismertette. 

1 ,. h , bb ••· ,_ t egész emberiséggel. sok közötti kapcsolat, fejlőd• tály munkatársa ünnepi be- A részvevők hesz:nos 18_ A szorga mas munKa ozzon meg nagyo 5111ere11e jön tovább az emberbaráti és szédében méltatta a munka-13 éves kislányom most jár szocialista emberhez méltó védelem eddigi eredményeit, pasztalataikkal_ színesítették 1 
Rendületlenül bízom abban, 

l 
A felsorolt teljesítmények a nyolcadik általánosba. Sze- viszony, a kölcsönös megbe- ugyanakikor rámutatott né- az anikétot, amelyne'"JC végén a 

hogy a szocialista tábor 1961- t��ték lehetővé, h_ogy, dolga- retném, ha tovább tanulna. csülés, amely társadalmunk- hány olyan fogyatékosságra, legjobban dolgozó, mintegyt 
ben ls újabb győzelmeket és wmk 1960-ban fizetesrez:d� Gimnáziumba kívánkozik, 

ban ma már egyre inkább ál- l amelyek az előrehaladást ne- 100 munkavédelmi felür-·el"t 

erői pedig az egész világon forinttal kaptak többet, mint nő tanuló, néha még engem � sikereket ér el. A béketábor 
\ 

zés formájában 11,3 mill10 gyógyszerész akar lenni. Kitú- talánoosá kezd válni, hezítik. megJ·utalma?tailt. ---
, tovább erősödve, eredménye- 1959-ben. s a munkaverseny- 15 kisegít a tanulásban. Én 

sen küzdnek majd a béke ben elért kimagasló �r�mé- ugyanis a dolgozók gimnáziu-
fennmaradásáért. nyek nyomán 16,5 m111Io fo- mába járok. 

Meggyóz:ődésem, hogy a bu• rint jutalmat -��-ztottunk szét Porszívó és televízió kis csa-
dapesti igazgatóság dolgozói- a legJobbak kozott. ládom minden álma. Az új 
nak is hasonló a véleménye 1960-ban tovább javult a évben minden bizonnyal az 
és az 1960-as év eredményei- szociális ellátottság, A Déli álomból valóság lesz••• 
re támasZkodva, bizakodással pályaudvaron 2 170 OOO forin- A szabad idővel állok hadi
tekintenek az új év, az ötéves tos költséggel öltözót, moodót lábon. Sokat segítene rajtam 
terv kezdő éve ei.é. Dolgozó- építettünk. A Bulapesti Épí- a heti egy szabadnap. 
ink többsége világosan látja, tési Főnökség központjában, 
hogy a további felemelkedés az Angyalföldi Építésvezető- Kása Mihály váltóőr, Szol• 
csak saját szorgalmas munká- ségen melegkonyhát, Győrben, ,r.ok á.l!omás, IV. őrhely: 
juk eredményeképpen lehet- Salgótarjánban tálaló konyhát Egy-egy órával többet séges. létesítettünk. Ezek az ered-

1960-ban dolgozóink elisme- mények önmaguk helyett be- a családnál tölteni 
résre méltó eredményeket ér- szélnek. 
tek el. Az igazgatóság 1959- A feladatok 1961-ben is na
h<:z vis�nyitva 1 470 OOO ton- gyok. A kocsilgényes szállítási 
naval több árut és 6 800 OOO- tonnaterv 8-100/o-kal lesz ma
rel több utast„ szállít()tt el, r:sabb, mint 1960-ban volt. 
miközben az_ uzell?-1 koltsé�e- Feladatainkat csak úgy tud
ket 120 millió forinttal csok- juk megvalósítani, ha szerve
kentette. zettebben olcsóbban és ter-

A 793 millió forintos fel- melékenyebben dolgozunk, ha 
újítási tervet 1000/o-ra, a be- még nagyobb lendülettel fo
ruházfsi _tervet pedig ?OOfo-ra gunk a munkához, mint ahogy 
teljes1tettuk: A beruh�sok- azt 1960-ban tettük. 
nál és felúJitásoknál mintegy 
8 3 millió forLntot takaritot- Pesenyei ·János főkapu.s, 
t�nk meg. Nyugati pu.: 

Győzzön a béke gondolata 

Én a múlt év szeptembere 
Na vagyok a vasút dolgozója. 
örülök, hogy Kovács János 
térfelvigyázó brigádiában dol
gozhatom. Tapasztalt, Idős 
vasutaso � szeret1 ett.ék meg 
velem ezt a nehéz és veszé
lyes állrndó fip·elmet lgény
!f ;.,;olgál-ttoC. Polón,;i Imre, 
Sallai Jó; eJ, Hornyák Jáno� 
v.!iitóőrök és Magyart Gévi 
bácsi gépk!séré\ tamtottak 
meg arra, hogy itt tévedni 
soha nem szabad szolgálat 
közben. Ebben a brigádban 
teljes bizalommal és megelé
gedéssel tekintek az új esz-

Erősödjék tovább a békés \ ötvös Zoltán mozdonyveze- tendő elé. 
egymás mellett élés gondola- tó, Debrecen: Ha pedig kívánságról va_n 
ta. Gy3zzön a kommunista és .. . . szó, munkatársaim kívánságat 
munkáspártok moszkvai érte- Tobbet p1hen1en az ember is kifejezem azzal, hogy sze-
kezletén egyhangúan elfoga- , k bb t , retnénk ha az 1961. évi nyári 
dott Kiáltvány szelleme. Va- es evese e a gep menetrendváltozás után a 
Iósuljon meg az általános és Az 1961_es esztendő eddig / Lakite!ek felő; bejáróknak a 
teljes leszerelés. szűnjenek szokatlan és új dolgot tarto- nappali szolgalat . utá; nem 
meg a háborúk, győzzön az gat a vontatási szakszolgálat kellene _este 20 oi:a 8 per
emberi haladás az .egész vilá- számára. A trakciós határok ci!I: várni a haza mduló vo

Jelesre vizsgaztak a karácsonyi csúcsforgalomban 
a budapesti személypályaudvarokon 

December 23-dn, 11 kará.cto
nyi csúcsforgalom legerősebb 
napján látogatást tettünk Bu
dapest két legnagyobb sze
mélypályaudvarán. Arra vol
tunk kíváncs4ak, hO(l1/a,1). ké-

rótenneket és a peronollmt. 
Ezen az estén mind a húsz 
pénztár nyitva volt. A jegyki
adás a cs-úcsforgalom ellenére 
is zavartalan volt. 

Feltűnt a Nyugatiban az is, 

Ez a felvétel a Nyugati pályaudvar pénzUrcsamol<Aban készWt 

szültek fel, a ne.gy fc,rgalomra, \ hogy a szokottnál sokkal töb
hogyan ál!ják az utasok meg- ben teljesítenek szolgálatot. 

irányi"tották a forgalmat. M:il:, 
Adorján Árpád kereskedeln
fónöktől megtudtuk ezen a na 
pon a szabadnapoookat is csa 
tasorba állitották, 

A Keletiben egyébkén� 2� 
pénztár állt az utazóközönsé,, 
rendelkezésére. Még a kultú '.: 
váróteremben is mÜJk:ödött e-e-
kisegítő pénztár. 

e. 

Vajon a Keleti é41 a Nvugr 
szemé!ypénztárai mennyi , , 
gyet adtak ki december 23-an 

Erre a kérdésre a két pály�
udvar pénztártÓlllökétől kér

i tünk választ, Számításaik szerint mintegy 120-130 OOO je
gyet adtak ki Persze ennél j�
val többen utaztak. Az utasr, : nagy része ugyanis elővételben! megváltotta jegyét. A pálya
udvarok pénztáraiban nagyon helyesen már december 18-tól 
lehetett elővételben jegyet ' kapni. No és azoknak a szárr.á sem kevés, akik szabadjeg . gyel utaztak

. * 

gon, szabaduljanak fel a még kibővítése ugyanis azt jelenti, natra. 
elnyomott népek. hogy a szinte sajátunkként Kelemen István 

megújuló rohamait. 
jegyvizsgá- KELETI PÁLYAUDVAR 

KelenföT,dön és a Déli p(ilyau?'varon is zavartalanul bonyolódott le az ünr.epi forgalom. Hogy ez így történt, abban a budapesti személypályaudvaroik dolgozóinak helytállása mellett a budapesti igazgató
�gnak ,is nagy része van. Az 
igazgatóság részletes intéz.ke-�püljön és szépüljön tovább 

gyönyörű fővárosunk. gyara
podjék tovább az ország, fej
lődjön tovább a vasút Is. 

szeretett és gondozott moz- !6. Déli pu.: 
dony szabályozóját át kell en
gednünk más fűtőházba való 
mozdonyvezetők kezébe. 

Ennek a célja az. hogy amíg 
Csaknem valamennyi for- az ember pihen - és a lehe

daszolgálatos kívánsága, s !gy töséghez mérten a laktanyai 
az enyérr. Is. hogy az új év- szoba helyett saját otthonában 
ben, ha a lehetőséeek engedik, -, a gép tovább dolgozwn. 
vezessék be a 210 órás mun- l'. ke7•·eményezés helyes lesz 
kahónapot. legyen meg min- annál is inkább. mert decem
den dolgozónak a heti egy 11:: rben is több mint 300 órát 
szabac.napja. töltöttem szolgálatban. 

Még kulturáltabb utazást 

Pusztaszabolcsról járok a 
Délibe dolgozni. Két gyerme
kem van. A haza- és vissza
utazás miatt sok a ,,tenge
lyen" töltött idő. Szolgálati 
helyemet azért nagyon szere
tem, s ez.ért 1961-ben köze
lebb s7.eretnék költözni a fő
városhoz. 

NY UGAT/ PÁLYAUDVAR 

Már a kora délutáni órákban 
megindult a népvándorlás a 
p,ályaudvar felé. Alkonyatkor 
pedig szinte ÚflY tűnt, mintha 
az egész város utazna. Bőrön
dökkel, ajándékcsomagok'1cal 
és hasas denúzsonokkal felsze
relt utasok ezrei lepték el az 
indulási oldal folyosóját, a vá-

Hasonló kép fogadta a ri- dés.! tervet dolgozott ki a for
portert, mint a Nyugatiban. Az gal°'?:1 le�nyolitására és me
emoeráradat, mint meda'éból :tkozben lS segítették a mun7 
kilépő folyó, i;gy hömpölygött, 

1 
A ka , . , f k r„csony1 csucs orgalom-avargott a pályaudvar mdu- ban tehát jelesre vizsgáztak a lási oldalán. A bejárati kapuk- bu?é1pesti pályaudvarok. s 

nál, a folyosókon. a nénztárak 

I 

f,zert dicséret illeti mlndazo
elótt a csarnok peronjai,n és kat, akik ott voltak az első 

.'. • , vonalban, akik fáradhatatlanul 
� k�lso indulási v-\gányoknál munkálkodtak 8 forgalom za-1tt 18 kal'6Zlllag06 vasutasok var� lebonyolítáaán. e� 
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AZ ÚJ ÍTÓMOZGALOM H ÍRE I  
A szocializmus építésében a 

technika fejlesztése, a terme
lékenység növelése, az önkölt-
8ég csökkentése központi fel
adata minden dolgozónak és 
ezt nagyban elő tudja segí
teni az újító mozgalom. Az 
újítások egy része úgy szüle
it.i.k, hogy az újító a napi mun
káiának megkönnyítésére ad
ja be javaslatát és ezzel se
gíti a termelékenység növe
kedését, az önköltség csökken
tését. 

Vannak központi problé
mák, melyek megoldása az 
egész vasút gazdaságosságát 
segítik. Ezeket a központilag 
kiadott feladattervek tartal
mazzák. A KPM I. Vasúti 
Főosztály szakosztályai eze
lket a feladatterveket meg
küldik a külszolgálati főnök
ségeknek, hogy ismertessék a 
dolgozókkal, kérjék segítségü
lket. gondolkodjanak ezek 
megoldásán és ezekre irá
nyítsák az újítók figyelmét. 

Szakszervezeti bizottsá-
gaink segítsék ezt a munkát, 
asmertessék széles körben a 
kiküldött feladatterveket a 
dolgozókkal. Szervezzenek fi
zikai és műszaki dolgozókból 
újítóbrigádokat, akik vállal
koznak egy-egy feladat meg
oldására. Az egyes témák 
eredményes megoldóit az újí
tási díjon kívül külön célju
talomban is részesítik. E.rde
mes tehát gondolkodni, mert 
az eredményes újítók az er-

közeljövőben bevezetni. En- Heizung, Lőftung, Haus u. 
nek felszerelése a meglevő 2 Technick. 

tengelyű kocsiknál sürgős Felvilágos!tást ad: Rosta 
megoldásra vár. Javaslat do!- László főmérnök. Tel.: 24-
gozandó ki alkalmas k0111st- 93. Céljutalom: 2000 Ft. 
rukcióra. Feltételek: 4. Az 1435 mm nyomközű 

a) az alvázszerkezet 200 t. és az 1524 mm nyomközű 
Központi ütköző és 150 t. vo- vasutak közötti közlekedés 
nóerőre méretezendő. átszállással, illetve átrakás-

b) az alváz átalakítás egy- sal, vagy forgóváz cserével 
szerű technológiával, olcsón történik, olyan forgóvázos ko
és gyorsan végrehajtható le- csíknál, amelyek keresztmet
gyen; szeti méreteinél fogva mind-

c) az átalakított kocsi önsú- két nyomközű pályán való 
lya a vonó és ütköző készü- közlekedésre alkalmasak. 2 
lékek kicserélése után kb. tengelyes mindkét nyomközű 
500 kg-mal növekedhet meg. vasúton való közlekedésre al-

Mtlszakt i,rod.alom: Deutsche kalmas keresztmetszeti mére
Eisenbahn Techn. UIC. o. sz. tű kocsik átmenete igen le
Zs. D., előírások, jegyzőköny- egyszerúsödnék. ha olyan ke
vek. rékpárok állnának rendelke-

zésre, amelyek a kétfajta Felvilágosítást ad: Kurucz nyomközű vonalat összekötő Gyula m. tanácsos és Sarbó átmeneti pályaszakaszon való Tamás üz. mérnök. Tel.: 15- átmenet alkalmával lehetőleg 37, 15-03. önmúködőleg tennék alka1-
Céljutalom: 3000 Ft. massá a kerékpárokat az 
3. A vasúti személykocsik- egyik, illetve a másik nyom

ban a helykihasználás, a tisz- közű pályán való közle
tántarthatóság és a hatásos- kedésre. 
ság szempontjából a jelenlegi Javaslat dolgozandó ki 
fűtés megoldások nem klelé- mindkét nyomközű pályán 
gítők. Javaslat dolgozandó való közlekedésre fentiek sze-
sugárzó fútésberendezésre, rint alkalmas kerékpárokra. 
mely minden szemJ)Ontból Műszaki irodalom: 0. Sz. Zli. 
gazdaságosabb, jobb elhelye-

\ 
D. jegyzőkönyvek. 

zésú és az utazási kultúra nö- Felvilágosítást ad: Bun Jó
velését is szolgálja. Műszaki zset műsz. tanácsos. Tel.: 15 
irodalom: Járművek és Mg. l -36. Céljutalom: 3000 Ft. 
gépek. Gesunthelts In.geniur (Folytatjuk.) 

Május elsö felében Budapesten tanácskozik 
a Közlekedési, Kikötői és Halászatipari Dolgozók 

Ill. Nemzetközi Szakmai Konferenciája 
A Közlekedési, Kikötói és 

I 

szabadságjogoknak valóságos Halászatipari Dolgozók Nem- elismerésé
.
t, védelmét és !kiszézetközí Szövetségének Admi- lesít�ét, 

nisztratív Bizottsága 1960. ok- - hogy a közlekedési politóber 16-19 között Prágában 

I 

tikát a népi tömegek érdekétartott IX. ülésszakán elhatá- nek megfelelóen trányttsuk 
rozta, hogy 1961 májusának - hogy állandó aktív 'elelső felében Budapestre össze- lenállást tanúsítsunk a monohívja III. nemzetközi szakmai póliumoknak a lközetkedési konferenciáját. iparokra gyakorolt döntó be-

Az adminisztratív bizottság folyásával szemben, 
az a1ábbi napirendet javasol- - hogy megvédjük a békét 
ja a konferencia tanác:;kozásá- és kivívjuk a leszerelést, a 
ra: békés együttélést az impena-

1. A Nemzetközi Szövetség listá,k, élii.lkön az Egyesütt Ál• 
szerepe a közlekedési, lkikötöi lamok háborús és agresszív 
és halászatipari dolgozók ak- politikájával szemben, az ag
Jióegységének és szolidaritásá- resszív katonai paktumo:.kal 
na.k fejlesztésében: és a kü.iföldi amerikai támasz

pontoklkal szemben. - a bérek emel�éért és az 
élet- és munkakörülmények 
megjavításáéTt, 

- azért, hogy szembeszáll
jon a kapitalista !koncentráció 
és racionalizálás végzetes kö
vetkezményeivel. 

- a munkaidó csökkenté
séért bércsökkentés nélkül, 

- azért, hogy biztosítsa a 
szakszervezeti jogoknaik, a 
szakszervezet szociális szere
pének és a munkások jogai
nak, valamint a demokratikus 

2. A közlekedési dolgozok 
szakszervezeteinek részvé,�/e 
a gyarmatosítás megszünteté
séért, a kevésbé fejlett orszá-

gok gazdaság! fiJ,ggetleMé• 
géért, a tömegek élet3zinvo11a
lána.k emeléséért folytatotl 
harcban. 

3. A pénzügyi ellenórzó bi· 
zottság jelentése. 

- A Nemzetiközi Szövetseg 
vezetőszerveinek megvála.!z1á• 
sa. 

Az adminisztratív bizottság 
elhatározta. hogy a konferen
cia nyitva áll a közlekedé6i, 
kikötői és halászat - iparl 
dolgozók valamennyi képvi
selője előtt, tekintet nálkül 
arra, hogy ezek a dolgozók 
milyen szakszervezet tagjai. 
Mindnyájan egyenlő joggal 
vesznek részt a vitában és a 
napirendi pont.ok feletti sza• 
vazásban, kivéve természete
sen a Nemzetköz! Szövet..ség 
vezetőszerveinek megvá,asz
tására vona•tkozó szavazásoka!. 

·ölcsi megbecsülésen kívül 
megkapják az anyagi elisme
rést is. A vasút 1961. évi dieselesítési terveiről 

A KPM 1/7. szakosztály fel-
adattervéb6l közlünk :néhány A MAV dieselítésének fej-
pontot. lesztési üteme 1961-ben las-

1. A mozdonyra feladott fú- súbb lesz mint 1957-1959-ben 
tőolaj (pakura) mennyiségé- ·volt. Ennek elsősorban minő
nek mérésére vonatkozó rend- ségí okai vannak. Sajnos, az 
szer vagy mérőműszer k!dol- újszállítású dlesel-vontatójár
gozása, amelyik a jelenleg művek többsége a prototípus 
használt eljárásnál tökélete- próbák elmulasztása. valamint 
sebb, illetve Pontosabb mé- gyártási !hibák miatt még 
rési eredményt ad. Céljuta- nem megfelelő. 1957-59-es 
lom: 3000 Ft. években 400 millió forint ér-

Felvilágosítást ad: Szamk6 I té�ben vásároltunk . diesel-jár
Mihál mii.sz. főintéző. Tel.: muveket a magyar ipa:tól. Je-
15-3l lenleg ezekne!k a gepeknek 

2. Az európai vasutak egy- mintegy 60-65 százaléka ja-
6éges közJ)Onti önműködő vo- vitás alatt áll. 
:nő-ütköző készülékét fognak a Remél,\letőleg iparunk la&-

sanként túljut a diesel jármű
vek gyártásának kezdeti ne
hézségein és a közeljövóben 
pótolja a lemaradást. Termé
szetesen, ez időt vesz igény
be és ezalatt nem terhelhető 
a MA V további kiforratlan 
járművekkel. 

�pen ezért 1961�1:>en a 
súlypont a keskenynyomközú 
mot.oros mozdonyokra es.ik, 
amelyeket a győri Wilhelm 
Pieck Vagon- és Gépgyár 
szállít a MAV-nak. A meg
levő 20 darab dieselmozdony
nyal együtt a k isvasutak die
selesítése befejeződik., és csak 

a Gazdaság! Vasutaknál talá
lunk majd néhány gőzmoz
donyt, mindaddig, mlg a gyár 
a 270 LE-s dleselmozdonyát 
kifejleszti. 

A W!lhelm Pleck-gyár 1961-
ben 10 darab M. 38 sorozatú 
3 tengelyes 350 lóerős diesel
mozdonyt szállít, amely a nor
mál nyomtávú. gyengébb fel
építményű pályákon a 376 sor. 
gőzmozdonyt lesz hívatva pó
tolni. A mozdony prot.otfpusa 
már próbaúton van. 

Látogatás a Péceli Továbbkezelő Kórházban 

A vasút 1961-ben ezenkívül 
diesel-vontató járművet nem 
kap. Sajnálat-Os, hogy a GailZ 
-MA V AG-tól az ernl!tettek 
miatt egyetlen jármú sem 
várható. Külföldről is csak 
1962-ben várhatók 2000 lóerős 
dieselmozdonyok. Mosoly és virág, rend és 

tisztaság fogadott bennünket, 
amikor ellátogattunk Pécelre, 
a vasutasok továbbkez.elő 
kórházába. Alig kezdtük el a 
beszélgetést, Töreki Gábor a 
szakszervezeti bizottság elnö
ke büszkén említette, hogy 
náluk csak szervezet dolgo
zók vannak. S talán ennek is 
része van abban, hogy az 
egyik kórházi dolgozó így nyi
latkozott: ,,Mi a munkát nem 
foglalkozásnak, hanem hiva-

úri« környezetben és milyen 1 - Az épületnek nemcsak a 
messzemenő gondossággal lát- külső architektúrája • múem: 
ják el a vasutas betegeket." lék hanem egyes belso termet 

A kastély-kórház, melyben 
Jókai tartotta menyegzőjét 

Dr. Farkas L. Elemér igaz
gató főorvos nemcsak betegei
nek hú istápolója, hanem a 
műemléknek nyilvánított épü
let gondviselője és történeté
nek alapos ismerője is. Tőle 
tudtuk meg a kastély-kórház 

tásnak tekintjilk, nekünk az 
I 

történetére vonatkozó legérde-
embereket kell megmente- kesebb részleteket. 
nünk az életnek!" _ A barokk stflusű épületet 

1 körülbelül 214 évvel ezelőtt Egy bécsi asszony vé eménye c-róf R<id'.Ly Pál, II. Rákóczi 
A péceli kórházról álljon itt 

egy külföldi látogató vélemé
nye Ausztria fővárosából egy 
asszony jött a kórházba, hogy 
betegen fekvő öccsét, Tényi 
Lajos vezetó főellenórt meglá
togassa. Tényi elvtárs így 
mondta el nekünk a találko
zást, a boldog viszontlátást: 
,,Lenyűgöző hatással volt 1iú
gom számára a környezet, a 
történelmi falak, a műemlék
épület, a remek freskók, az or
vosok és ápolónők kedvessége, 
gondossága, az általa is ta
pasztalt kitűnó koszt, amely
ben részünk van. Húgom kije
lentette: elviszi a hírét Bécs
be, hogy Pécelen milyen »fő· 

Ferenc fejedelem magántitká
ra, később moszkvai és berlini 
nagykövet építtette. Tovább 
fejlesztette fia, Ráday Gedeon, 
aki irodalmár, könyv- és 
éremgyűjtő volt. Könyvtárát 
25 ezer kötetre becsülik. Ez a 
könyvtár vonzotta annak ide
jén a péceli Ráday-kastélyba 
Kölcsey Ferencet és Kazinczy 
Ferencet. Az épületben több
ször megfordult Petőfi Sándor 
és Jókai Mór is. Petőfi itt fr
ta az ugyancsak Pécelen lakó 
Szemere Pál fró feleségéhez 
a Barna menyecskék című 
költeményét. Jókai Mór 1848 
tavaszán itt tartotta menyeg
ző;ét Laborfalvy Rózával. 

is. 'A betegek társalkodójának 
berendezett 100 négyzetméter 
alapterületű és 8 méter magas 
helyiségben gyönyörködhetünk 
Ráday Gedeontól származó 12 
eredeti mondabeli, egyszínű 
falfreskókban. Ezt a helyiséget 
hangszórós rádióval szerelték 
fel a betegek szórakoztatásá
ra. 

- A kórház földszintjén szí
nes mennyezeti freskókkal és 
114:y márványoszloppal ellá
tott tágas helyiséget - az úgy
nevezett márványtermet 
személvzeti kultúrteremnek és 
ugyancsak társalgónak hasz
nálják a betegek. A betegek 
könyvtára is itt kapott elhe
lyezést. Ebben a teremben és 
még két kórteremben, össze
sen három Mária Terézia ko
rabeli cserépkályha maradt -
mind műemlékek. Az egyik 
külön lejáratú pincehelyiség
ben több mint 200 éves régi 
légfútéses kazánházat találha
tunk eredeti formájában. Ez
zel fűtötték annak idején a 
kastélyt. 

- Az emeleten, két kórte
remnek .szánt helyiségben, 
építkezés közben a kőművesek 
értékes mennyezeti és falfres
kókat találtak többszörösen le
meszelve. A szakértők megál

A dieselesítéssel kapcsolatos 
- a jármú beszerzésen kívüli 
- egyéb feladatokat a MA V 
a továbbiakban is tervszerűen 
vézzi. 1961�ben 3 motorvezetői 
és 3 motorsegédkezelői tanfo
lyamot szerveznek összesen 
100-100 résztvevővel. Igy 
csökken! fog a motorszemély
zet néhol túl nagy szolgálati 
óraszáma. A kiképzésre kerülő 
dolgozók megfelelő szakköny• 
veklkel való ellátása is nehéz 
feladat. Az eddig me:?jelent 
kiadványokon kívül 1961 vé
gén egy összefoglaló diesel 
jármú szakkönyv jelenik meg, 
amelyet nemcsak az utazó, ha
nem a felügyeleti szervek 
dolgozói Is hasznosan forgat
hatnak. 

A vontatási telepek átalakí
tása, átszervezése és építése 
is tovább folytatódik. Befeje
ződnek a miskolci és Déli fűtő
ház gázolajtároló berendezé
sének munkálatai, megkezdő
dik a ferencvárosi fűtőház tü
zelőanya!(tárolójának építke
zése. 15 tonnás darut kap 
Szentes, Szombathely és Rá
kos. 60 tonnás emelőcsoportot 
Rákos és Szentes. Ezenklvül 5 
motorszínben megszervezlk a 
diesel járművek kenőolajvizs
gálatát. 

lapftották, hogy ezek rendkí- Az tszakt Járműjavító új 
vül becses freskók és ezért en- dieseljavítómúhelyének nagy 
nek a két helyiségnek a feltá- része is elkészül 1961-ben. Ez 
rására és restaurációjára 310 a létesítmény, amelyre mint
ezer forintot költöttek. Egy 'egy 220 milllót áldoz népgaz
évig tartott a feltárás és nyolc daságunk. Közép-Európa legkiváló képzőművész dolgozott korszerűbb dieseljavftó üzeme 
rajta. Most e két helyiség az lesz. de alkalmas lesz villamos igazgatói és főkönyvelői szo- járművek javítására is. ba. 

Amikor az igazgató főorvos- Bár az 1961-es év vontató 
sal és a mindig tevékeny kór- jármú beszerzés szempontjá
házl gondnokkal, Balla János ból kedvezőtlen lesz. mégsem 
elvtárssal végigjártuk a szín- beszélhetünk a dieselesftésl 
pompás freskókkal és múkin- program e!akadásáról. A MA V 
csekkel ékes szobákat és ter- tovább folytatja az átszervezé
meket. rátereltük a szót a kór- si. illetve átépítési munkákat 
ház mai életére és a Jegidllsze- és felkészül a következő évek
rúbb kérdésekre. De erről re, amikor a tervek szerint 
majd a következő lapszámban. már sok kis és nagy teljesft-

Halácsi De7.5Ö \ ményú járművet kap a ma-
(Folytatjuk) gyar ipartól és külföldről 1s. 

Az utóbbJ hónapok nagy es6zésel &Ok helyen veszélyeztették .a vas.úti 
forgalom biztos és balesetmentes lebonyoUtását. Dombóvir és Döb• 
rököz között a Kapos átszakitotta a gátat, s a víz tovaterjedését 

a vasúti töltés a.I<.adályozta meg 
(Mezó László fe!V.) 

.. ....... 

Munkavédelllli Ö•·járai 

A közelmúltban a Közleke- 1 szesíteni. Ez a rendelkezés_ a 
dési Kollégium tárgyalta a dolgozók legszemélyesebb_ er
vasút baleseti helyzetének, dekeit hivatott biztosítaru 
valamint a dolgozók munka
körülményeinek alalrnlását. 
Megállapította, hogy az egyes 
szolgáilati ágak, elsósorban a 
forgalmi és kereskedelmi, va
lamint a vontatási szol,gálat 
területén a balesetek, de kü
lönösen a halálos balesetek 
száma nem csökken. 

Az igazgatóságok és a kül
szolgálati főnökségek még 
mindig nem foglalkoznak elég 
behatóan a balesetek megelő
zésével. A dolgozókról való 
gondoskodás, a dolgozók mun
kakörülményeini.k, a munka.
helyek, gépek, beren4ezések 
állapotának, biztonsagá.na.k 
vizsgá,lata csaknem kizárólag 
a munkavédelmi szervek fel
adatává korlátozódott. Ezért a 
vezérigazgató elvtárs a szak
szervezettel egyetértésben 
1960 szeptember 10-én a 39. 
sz. MAV Hivatalos Lapban a 
122 677/1960. 1/3. e. sz. rendele
tében intézkedett „A munka
véd.eLmi és ba.lesetelhárítá.si 
tevékenység fokozása" érde
kében. 

A lazasiig nem túrheló 

A rendelet alapján tartott 
ellenőrzések során az alábbia
kat észleltük: Egyes szolgá!ati 
vezetök még most sem fordí
tanak kellő aondot a bale-ie
tek megelözésére. Nem törté
nik meg minden esetben a 
balesete/e fegyelmi úton tör
ténó kivizsgálása. Nem fo
lyik következetes viZsgálat a 
baleset okainak felderítésére, 
a muia.sztó egyének felelös
ségre vonására. 

Vajon mi a véleménye a 
szombathelyi igazgatóság IV. 
osztályvezetőjének és munka
védelmi előadójának arról. 
hogy a Veszprém-külső fűtó 
háznál 10 napon túli !>&]eset
nél hat esetben nem történt 

meg a kivizsgálás? A szak
szervezeti bizottság hogyan 
tett eleget ellenőrzési köte
lezettségének? 

A fennálló rendeletek ér
telmében minden úi vagy át
helyezett dolgozót balesetel
hárítási oktatásban kell ré-

Nemcsak a kárvallolt 

hibáztatható 

Legutóbb a Déli fütöháznaL 
figyelmen kívül hagyva az 
óvórendszabály előírásait, 
Mészáros János álló testtar
tással ment át az ütközők kö
wtt és szenvedett halálos 
balesetet. A vizsgálatot vég
ző szakszervezeti munkavé
delmi felügyelők megállapí
tották, hogy a fűtőház veze
tősége nem tesz eleget okta
tási kötelezettségének. 1960-
ban több új felvételes és át
helyezett dolgozó nem kapott 
balesetelhárítási oktatást. 
Csupán júniusban 11 Ilyen 
dolgozó nem részesült okta 
tásban. Mit szólnak ehhez az 
illetékesek? 

Mészáros János halálos k1-
menetelü balesete után vajon 
nyugodtan alszanak-e pl. 
Kúnszentmiklős-Tass és Gyo
ma állomások vezetői, ahol 
Strobl Erzsébet, Tóth Rozália, 
Pápai Sándor, Pápai László. 
MiSkolci László, Brent Antal 
újfelvételes, illetve más szak
szolgálattól áthelyezett dol
gozók munkavédelmi oktatás
ban nem részesültek. Az á. 
lomás.főnök elvtársak ilyc 
hozzáállással nem segítik 
balesetek megelözéséért fo!J 
tatott közös h;,rcunkat. 

* 

A munkavédelmi örjá,rat-
tal ezután lapunk minden szá • 
mában je1�ntkezii.nk. Kérjü' 
a közöltekkel kapcsolatlx1 11 
olvasóink észrevételeit és kér
déseit. 

A Természettudományi 
Közlöny 

a TIT havi •o'yó!rata érdeke,;. 
_ ---1--Pel ilJu.,rLrált cikkei hat• 

batósan �egilik mind a termé
szettudományos, mind pedig a 
műszaki ismeretterjesztést. Jól 
l"'asznosftható a lap a c;7;'i,1''•r\-r-· 
munkájának érdekesebbé tételé
hez is. 

Javasoljuk, hogy a szakszerve
zeti bizottsá !tok fizessék eló ez 
a sok szempontból hasznos lapot 
a kultúrotthonok, könyvtárak, is
meretterjesztő felelösö1c részére is. 
E!ófizetésl dlj e�v évre 60 forint, 
elóflzethető a PKHI 61 886. •z. 
csekkszámlá1án, 
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Lehet-e könnyíteni 

a váltó- és vágányút ellenőrzés szabályain ? 
Az utóbbi időben helytelen 

váltó- és vágányút beállítás, 
valamint ellenőrzés elmulasz
tás miatt aránytalanul ook 
baleset és veszélyeztetés tör
t.ént. Október 9-én váltó�en
órzés elmulasztásáva1 négy 
esetben veszélyeztették a vo
natközlekedés biztonságát. No
vemberben a közlekedő vona
t-Ok balesetei és a veszélyez
tetési esetek 42,2 százaléka 
váltó- és vágányút-el1enőrzés 
gondatlan és szabálytalan 
megtartásáb61 származott. 

Biztosítóbe-rendezéssel fel-
.!ze-relt ál!omásokon az alábbi 
hibák ísmétLődnek: 

A váltókezelő vonóvezetékes 
központi állítású vál tóknáJ a 
vágányút beállításakor a hasz
nálhatóságról nem győződik 
meg, próbaállítást nem vé
gez, s az előzetesen történt 
váltófelvágást nem veszi ész
re. Ennek következtében a vo
,nat lezárt vágányút mellett 
nem a kijelölt szabad, hanem 
egy m.ásilk, esetleg foglalt vá
gányra jár be, mint az no
vember 14-én Na.gyma-ros ál
lomáson a 146. sz. személy
vonatnál történt. Ilyen eset
ben megtörténhet az is, hogy 

.a váltó csúcssine nem záródik 
és a vonat lezárt vágányút 
mellett, de a megnyitott vál
tón kisiklik. 

Két embernél 
va/6színút/enebb a tévedés 

Előfordul. hogy a berende
zés a vágányút lezárását nem 
tesZi lehetővé - mondjuk a 
helytelen vágányon érkező vo
natnál. Ilyenkor a váltót állító 
dolgozón kívül a váltók helyes 
beáilításáról az állomási vég
rehajtási utasítá.s,ban kijelölt 
másik d-0lgozónak is meg kell 
győződnie. A vágányút hely
telen beállítása és az ellenőr
zés gondatlan megtartása kö
vetkeztében a vonat nem a ki
lölt, hanem foglalt vágányra 
jár, mint november 5-én Ötte
vény állomáson. 

Komárom állomáson meg
lett volna az a lehetőség, hogy 
a helytelen vágányon érkező 
vonat bejáratának biztosításá
ra a kijárati vágányutat lezár
ják. A vágányzári rendeletben 
is intézkedtek, a váltókezelő 
november 23-án mégis mu
lasztást követett el, s a váltó 
'helytelen állását csaik a vonat 
odaérkezésekor vette észre. 
Felelőtlenül közvetlenül a 
vonat előtt akarta a váltót át
állítani A váltó átál1ítása 
azonbaii a vonat alatt történt, 
minek következtében két kocsi 
kisiklott. 

ismeretében emlékezetből, va- \ A váltóellenőrzés gondatlan 
lótlan adatokat jelent. Igy tör- megtartása miatt november 
tént ez november 23-án Ma- 26-án Bp.-Fe-rencvárosban · 
kón, és november 25-én De- baleset november 1 1-én Püs
vecse-r á!-lomáson. pökladő.nyban, 13-án pedig 

Ugyamlyen sorozatos mu- Mátészalka áll-0máson veszé
lasztást követnek el azokon 1 tetés t„ tént a szolgálati helyeken, ahol ve- yez or · 

zetöváltóör, vonatmenesztő Ercsi állomáson november 
térfelvigyázó, vagy térfelvi- 29-én csak a szolgálat; hely 
gyázó is teljesít szolgálatot. ablakából tartottak vágányel
Megbíznak a váltóőr munká- lenőrzést, jóllehet az fvviszo
jában és a váltóörrer együtte- ny-0k miatt a vágány nem 
sen nem egyeztetik a behozott 
kulcsokat a lezárási táblázat- volt áttekinthető. Az érvény-

tal. Emiatt történt vonatveszé- ben álló szabályok szerint 
Jyeztetés november 10-én ilyenkor tényleges bejárással 
Győr és november 20-án Zá- kell a vágányút ellenőrzést 
hony állomáson. megtartani. 

Időben adják a rendelkezést 

A novemberi események ke
resztmetszete világosan meg
mutatta az előidéző okokat. 
Egyre azonban ezúton is fel 
kell hívni a dolgozók figyel
mét. Minden munka normá
ban meghatározott időt vesz 
igénybe. Ezért a vonat vá
gányútjának beállítására olyan 
időben kel! utasítást adni, 
hogy az érdekelt dolgozók a 
vágányút beállításával és el
Lenö-rzésével kapcsolatos mun
kát a vonatok megkésleltetése 
nélkül vég-rehajthassák. A 
megkésett intézkedés kapko
dást von maga után. Ilyenkor 
a könnyelműen gondolkozó, 
elbizakodott dolgozó hajlamos 
elhanyagolni döntő fontosságú 
munkamozzanatot a lezárási 
táblázattal való kui.csegyezte
tést, próbaállítást, vágányúti 
kalantyú elfektetést azért, 
hogy a késedelmet behozza. 

A forgalmi utasításban a 
váltó- és vágányút ellenőrzés 
megtartására előírt egyszerü 
és könnyen érthető szabályok 
jók. Ezeken a szabályokon 
enyhíteni a biztonság érdeké
ben nemcsa'k nem lehet, de 
nem is szabad. Helytelen te-

hát annak felvetése is, hogy 
könnyítsenek a váltó- és vá
gányút ellenőrzés szabályán. 

Konrád József 
KPM I. VBO dolgozója 

ÁRVA DARU ÁLL MAGÁBAN . , .  

1955-ben Kaposvár állomás 
részére egy öttonnás mozgó
daru érkezett. A Ganz-gyár 
munkásai a rakodóra sze
relték, miután a pályafenn
tartás elkészítette a futópá
lyát. A gépalkatrészek azóta 
is a rakodó mellett foglalják 
a helyet. A villamosberende
zések a raktárhelyiséget szű
kítik. 

A daru csaknem hat év óta 
áll kihasználatlanul. Említés
re mé!tó az is, hogy villamos 
alkatrészeinek egy részét idő
közben felsőbb rendeletre 
ide-oda széthordták:. 

Számtalan kérésünk után 
ismételten kérjük az illetéke
seket, vigyék el sürgősen Ka
posvárról a máshol bizonyára 
nagyon hiányzó darut. 

Dör; János 
Kaposvár 

Ultraha.nggal to!yik a d.leselmotorok ha.ftórúdlainak vwgálata az 
E6zaJ<i Jármüjavllóba.n. Képünl<öw- Kovács Gyula mérnök vus,:álat 

l<öz.ben 
(Sf:may lstvAn te'lv.) 

JÓL KEZDIK AZ ÖTÉVES TERVET 
Ó-év végén, új esztendő kü

szöbén az ember szívesen ad 
számot az elvégzett munká
ról és terveket készít a jö
vőre. Surman Im,·e SZB-tit
kár jogos büszkeséggel be
szélt az Északi Jármú.javító 
OV. múlt évi eredményeiről, 
amikor az ó-év utolsó nap
jaiban ellátogattunk az 
üzembe. 

- Az elmúlt évben jól dol
goztunk - mondja. - Töb
bek között 34 gőz-, 18 vil
lany- és 27 dieselmozdony 
nagyjavítását, illetve futója
vítását végeztük el terven fe
lül. Munkánk eredménye 
megmutatkozik majd a nye

főztem részükre a feketeká
vét. Az új műhelyben január
ban megkezdődhet a munka. 
Ez azt jelenti, hogy osztá
lyunknak mintegy 30 száza
lékkal többet kell majd ter
me1nie, mint eddig. 

A XIV. osztály dolgozói új 
ebédlőhelyiségüket mutatták 
büszkén az új megmunkáló 
gépek megtekintése után. 

Ecsedi Ernö osztályvezető 
nevéhez fűződik például a 
munkahelyeken felszerelt „ön
kiszolgáló" egészségügyi állo
mások tervezése és rendsze
resítése. 

Átcsoportosítják a munkaerőt 
reségrészesedés kifizetésé- A VI. mozdonyjavító ooz
nél is. A kifizetésre •kerülő tály dolg-0zóira hárul talán 
összeg pontos megállapítása a legtöbb tennivaló az ötéves 
természetesen még hátra van. terv megindulásának első évé
Dolgozóink azonban eddig is 

I 
ben. Nekik mintegy 50 száza

számtalan eredményét láthat- Jékkal kell több mozdonyt ja
ták munkájuknak. Vállala- vítaniuk mint 1960-ban mert 
tunk 1960-ban bővítette, kor- az ipar Íemaradt a dies�lmoz
szerűsítette Római-parti hét- donyok gyártásávaL Az imp
végi üdülőnket és több új roduktív munkaerők létszá
léte�ítmény szolgálja a do!- mát 28 fővel csökkentették az 
<Zozók érdekeit. A vállalat in- osztályon, de a kazánüzemet 
téikedési terve. amely a oárt 15 fővel megerősítették. A 
Központi Bizottsága határa- fölösleges munkaerőt helye
zatainak szellemében szüle- sen cS-Oportosítják át. Segít
tett, számtalan intézkedést séget jelent majd a VI. osz
t�rtal_maz . � ku_lturál_t terme- tály dolgozóinak, hogy a moz
les b1zto�1 tasa erdekeben. donysátrak javítását a XIV. 

Minden erőt 
a termelékenység növelésére 

osztály magára vállalja 
A normairoda vezetője, 

Kalmá-r Lajos arról a munká
ról beszél, amely az intézke
dési terv végrehajtása során 
a es<>port d-0lgozóira hárul. 

A teljesítmény növelhető 
- Az ó-év utolsó hónapjá

ban a XVII. osztály revol
vereszterga részlegénél elvé
geztük a munkanap fényké-

pezést, sőt már az adatoka• 
is feldolgoztuk. 

BekapcS-Olódik a beszélge
tésbe Szabó Béla normatech• 

nológus is. Tapasztalatait így 
foglalj a össze: 

- A XVII. osztály revol
vereszterga részlegénél tel
jes egészében női dolgozókat 
a1kalmazunk. Ezt a gépsort 
egyébként néhány hónapja -
új gépek beállításával és· 
reg1 gépek összevonásával 
hoztuk létre. A gépsor telje
sítménye eddig soha nem 
emelkedett a 90 százalék fö
lé, ezért kezdtük: itt a mun• 
kát. 

A munkanap fényképezése 
során a d-0lgozók igyekezte!< 
segíteni bennünket. Természe
tesnek vették eljárásunkat, s 
ugyanúgy d-0lgoztalk, mint 
máskor. Igy nemcsak azt si
kerül;\ megállapítanunk, hogy 
mennyiben függ a dolgozóktól 
a munkaidő kihasználása, ha
nem azt is például, hogy a gé
pek egy része nincs ellátva 
a szükséges szerszámokkal é,i 
hogy a munka jobb megszer
vezésével is 3 százalékkal nö
velhető a teljesítmény. Vizs
gálatunk kimutatta, h-0gy a 
gépwron 102,5 százalékot ér
het el az átlag képességű 
dolgozó, ha javaslatainkat 
végrehajtják. 

A normások munkája 
egyébként több hónapat vesz 
igénybe, hiszen nem keve
sebb, mint 130 munkahelyen 
kell elvégezniük a munka
napfényképezést és az adatok 
feldolimzását. 

Az Északi Jármüjavító 0V 
dolgozói jól megalapozva. he
lyesen kezelik el az új évet 
a második ötéw•1; terv meit• 
valósítását. Kov� József 

Az 1961. évi feladatokról 
ezeket mondja Su-rmann elv
társ, miközben végigkísér 
bennünket az üzem hatalmas 
területén : - Az új év na
gyobb terv'feladatalt lényegé
ben létszámemelés nélkül kí
vánjuk végrehajtani. ezért 
minden erőt a termelékeny
ség emelésére fordítunk. Dol
gozóink megértik és helyeslik 
ezt a törekvésünket. A nők megállják a helyüket 

Az üzem területén nagy
arányú építkezés folyik. A 
XV. osztály területén éppen 
ezekben a napokban fejezik 
be egy hatezer légköbméter 
kiterjedésű műhely építését. 
Itt talá1koztunk Ambrus Jó
zseffel, az osztály párttitká
rával és Vörös László re
szortvezetövel. 

- Ezt a műhelyt hat hét 
alatt építették do;gozóink jó
részt társadalmi munkában a 
IX. osztály karbantartó 
komplexbrigádjának tervei 
alapján. A magas üvegtető 
alatt jól világított munkahe
lyen dolgozhatnak majd az 
emberek - mOildja Ambrus 
József. 

A XV. osztály vezetőjének 
soobájá ban a kiszistákról hal
lunk dicsérő szavakat. 

- Az új műhely szerelő 
aknáját éppen az éjszaka ás
ták ki a fiatal-0k társadalmi 
munkában. Én magam is 
bentmaradtam velük 
mondja Berta. osztá1yvezetö, 
miközben szemmelláthatóan 
büszke fiaira . _ .  - Magam 

Szeged állomáson 120 dol- 1 g-0zó nőt tartanak nyilván. 
Akad közöttük áll-0másfönök
helyettes, forgalmi swlgálat
tevő, távírász. raktárnok, 
hogy csak néhány példát em
lítsünk. 

S ami a legörvendetesebb, 
a vezetőbeosztásokban is meg
állják a helyüket. Ko-rom Pál
né például a legjobb forgal
mi szolgálattevők közé tar
tozik. Jó munkájáért kiváló 
d-0lg-0zó jelvényt kapott. Az 
sem véletlen, h-0gy brigádja 
elnyerte a szociaiísta brigád 
címet. 

Fáradhatatlan, áldozatkész 
munkájáért László Ká-rolynét, 
a szakszervezeti bizottság nő
felelősét is dicséret illeti. 

A tanulást illetően is 
eredményes tevékenységei 
fejtett ki a nők között. Ezen
kívül számos jó1 sikerült ren
dezvény. köztük a nyugdíja
sok búcsúztatásának a meg
szervezése is a n ők nevéhez 
fűződik. Legutóbb a télapó
ünnepséget rendezték meg 
mintaszerűen a MAV Petőfi
kultúr-0tthonban. 

Tótk.a Károly 

Üi feladatok előtt áll 
az eszperantó-mozgalom 

Nemzetközi kapcsolataink 
I 

da osztályának irányítása alá 
fe"lódése következtében a ke:,ült. f'> Ma.YY'!--r Eszp�_ra_nt� J Szovetseg keretében muködo 
magyarországi eszperantó és újjászervezés alatt álló esz-
mozgalom a SZOT kultúrne- perantó mozgalom alkalmas 
velési és agiµícíós pmpagan- arra, hogy terjesztésével a 

nemzetközi kapcsol.t.okat 
egyre jol>ban szélesítsü1'.. 

Egyes dolgozóik a biztosító 
berendezés által nyújtott biz
tonságot nem értékelik. A 
biztosított vágányúton át be
haladó vonat vágányútját né
hány tizedmásodpercnyi előny 
érdekében mesterségesen, a 
kfoyszerfeloldó működtetésé
vel feloldják és így módot ad
nak arra, hogy a következő 
menet részére történő vágány
út beállítással a behaladó 
vonat alatt aláváltsanak. Igy 
történt ez november 25-én 
Kőbánya-teher pályaudvaron 
is. 

tjfél van. A másko-r ha.11,
gos utcá.k most csendesek. 
Tompa ha-rangszót görget a 
szél. A sötétbe bújt házak 
ablakai, mint távoli csillagok 
ragyognak. Valami kül-önös 
karácsonyi szelíd.ség, csend 
bo-rit mindent. 

VasutQs karácsony 
- Mindent meg lehet szok

m. Pe-rsze jobb lenne otthon, 
de így is elmegy - mondja. 
- Az ajándékozás izgalmain 
jóva.l ka-rácsony előtt túles
tünk a feleségemmel . • •  Né
hány évvel ezeLőtt elhatá,·oz
tuk, hogy autót veszünk. ősz
szegyúlt a 1)€nz és megvet
tük. Az asszony is dolgozik, 
a fiam is. SikerüLt kapnunk 
egy remek kéksz!nú. és enge
delmes Skodát. Ugy teroez
tük, hogy holnap Egerben 
ebédelünk. Lassanként bejá-r
juk az országot. Hol én, hol 
a fiam vezet. Az a.sszo.ny 
csak utas, de ő is szerel-mese 
a kocsinak. Most pamutból 
oroszlánt kötöget - tudja, 
oda hátra az ablakba. Ezt ta-r
togatja számom-ra meglepe
tésnek. 

Az eszperantó nyelv !+.•én 
más népek megismerhetik ha
zánk politikai, társadalmi, 
gazdasági és kulturális ered
ményeit és ismerhetünk meg 
mi is más országokat. E nem
zetközi nyelv jelentős eszköze 
lehet a háborúra uszítók el
len folytatott békeharcnak is. A túlzott magabiztosság 

drága árat követelhet 
Biztosítóberendezéssel fel 

nem szerelt állomásokon gyak
rnn megtörténik, hogy az egy
személyes vágányút beállítá
sá,a és ellenőrzés megtartására 
felhatalmazott dolgozó - mint 
az november l-én Dávod meg
a.lló-rakodóhelyen történt -
arra illetéktelen személyre 
bízza a vágányút beállítását. 
A helytelenül álló váltón a v0-
'1at foglalt vágányra járt. 

Gyakori balesetet, vagy ve
zelyeztetést eredményez - az 
;, ha a váltóőr a vágányút 
eállításakor valamelyik vál-
0t nem a helyes irányba ál
llja. A lezárás után tévedését 
1em veszi észre, mert a vál
ózár kulcsokat a lezárási táb
itzattaJ sem egyezteti le. A 
nulasztást azzal is tetézi, 

nogy a vágányút beáhlítás be
jelentésekor nem a kézben
tartott váltózár kulcsokról je
lenti be az őrizetében levő le
zárt váltók kulcsainak számát 
és jelét, hanem önmaga mun
kájában teljesen megbízva a 
lezárási táblázat adatainak 

tles, fületbántó a je!zósí
pok hangja és az ütközők 
puffanása itt az állomáson.. 

Imbo1ygó fények . .  . Kézi
lámpák lengenek . . .  Az örök 
mozgó vasút katonái - ép
pen úgy, mint másko-r - most 
is órtállnalc. 

Köztük járok. Nem panasz
kodnak. Beleszoktak a mes
terségbe. Azért itt-ott e-nyhe 
nosztalgiával emlegetik a csa
ládot, a. gyermeket, a felesé
get, az unokákat. 

A váltóőr 

- A napokban múit hu-
szonhét esztendeje, hogy for-
daszolgálatot teljesítek 
mo11,dja Kovács János váitóör 
és a messze múltban kalan
doz,nak gondolatai. - Nem 
könnyű .dolog. Bizony nem. 
Adácsról járok be hosszú évek 
óta. Sok ka-rácsonyt töltöttem 
mán- szolgálatban. A m!g fia
talabb voltam - nehezebb 
volt elszakadni az asszonytól 
meg a gyerekektól. Ennyi év 
után beleszoktunk én ís -meg 
a.z: asszony ís. 

A gye-rekek má-r ki-röppen
tek. De . _ .  - cinkosan nevet, 
ott vannak az unokák! Négy 
betyá-r. Két fiú, két leány. 
Amikor szolgálatba iooultam, 
kettő ís belém csimpaszko
dott. Ne menj nagyapa -
mondták. Alig tudtam szaba
dulni tőlük. Csak úgy sike
rült, hogy az elrejtett sza
loncukorból - a nagymama 
tudta nélkül - lekenye-reztem 
a kis zsarnokokat. 

A távirászmó 

Most, hogy a zenit1'ől elfo-r
dulta.k az óramutatók, elcsen
desedtek a Siemens- és a 
távírógépek is. Vilcsekné és 
Szemerédiné ka-rácsonyfát dí
szítenek a távilrdában. Cse-rép
be rögzített kicsiny, de to-r
más fácskát. Jó szívvel, köz
költségen vásá-rolt szaloncu
k.o-r, szi.nes díszek és gyer
tyák varázsolnak ünnepi han
gulatot. Néhány cigaretta., 
egy-egy csokoládé ís jut a 
belépő vasutasoknak - a.sz
szony kézből, e9yütté-rzö ba
rátsággal. 

Szeme-rédiné a közsze-retet-
1tek örvendő „Du

0

ndi" most 
hallgatag. Vilcsekné kapcso
lódott be • beszélgetésbe, 

miközben öltözteti a jászagú 
fenyőt. Tíz éve vasutas. Ma
ga gazdája.. Egyedül él, meg
elégedett. A kisleánya., Anikó 
a kaposvári vasutasintézet
ben tanul. Jeles tanuló, büsz
kesége anyjának és az inté
zetnek. Allamu11,k viseli 
gondját. 

- Tegnap jött meg 
mondja.. - Pe-rsze, jobb lenne 
vele együtt, de igy is jó. Hol
napra adtam randevút a Tél
apónak. Szép sárga. cipót, kis 
nadrágot, sok csokoládét, al
vóbabát és kifestő könyvet 
,rendeltem nála. Hogy én mit 
kapok? '.i:n sem panaszko
dom. Nekem a legnll{}yobb 
ajá?ldék. hogy itthon van a 
kislányom. 

A kocsivizsgáló 

Dieselmozdony kü-rtje hasít 
a csendbe. Egy szerelvényt 
tolnak be. Amint megáll, 
máris koppannak a.z ellenö-r
ző kalapácsok és villognak a 
szerelvény mellett a nagy
fényű karbidlámpák. A vizs
gálólakatosok közül Turi Fe
-re-ncet állítottam meg. Nem 
gye-rekember. Harminc eszten
deje vasutas. Azóta kopogtat
ja a kocsi csapágyakat, ke-re
keket. 

Tovább megy, egyre távo
labb koppan a kalapács. 

Ma éjjel munkával ünnepel 
a szakszervezeti bizalmi, Ko
vács István, a kétgyermekes 
váltóő-r, Molná-r a hatgyer
mekes vonatátvevó, a még le
gény Mizsák Jenő mú.helybi
zottsági elnök, -rendelkező 
fo-rgalmi szolgálattevő, moz
donyvezetők, fú.tök, kocsiren
dezők, sarusok és sokan má
sok, a-kik hivatásként válasz
tották a.z: éjt 'IUlppalt jelentő 
11-ehéz, de mégis szép vasutas 
szolgálatot_ 

- · -

A Magyar Eszperantó Szö
vetség a mozgalom előtt álló 
feladat-0kat csak úgy oldhat
ja meg eredményesen, ha 
számíthat a szervezett dol
gozók erkölcsi és politikai tá
mogatására. !gy a szövetség 
vasutas szakosztálya sem nél
külözheti szakszervezetünk tá
mogatását. 

A vasutas szakosztály no
vember 29-én, országos kon
ferencián tárgyalta meg az el
következendő feladatokat. A 
szakosztály vezetősége ismer
tette az elmúlt év munkáiát 
valamint a iövő évi terve
ket. A feladat egy -részét ké
pezi az 1962-ben Budapesten 
rendezendő Nemzetközi Vas
uta., Eszpe-rantó Szövetség 14. 
kong-resszusának megsze-rvezése. 

A kongresszus fö!ötti véd
nökséget Kossa István közle
kedés- és postaügyi minisz
ter vállalta el. Sor kerül majd 
az érdekelt idegenforgalmi 
szervek bevonására Is. Szak
szervezetünk a lehetőséghez mérten segíti a konferencia elökészí tését. 



A vasutas sportolók 1960. évi szerepléséről 
Bég! BZOik:ás nálunk, hogy az l!!v végén kl-Jd a maga házatá

Ján, gondos gazda módjára szám• vetést végez. Ml is így cselek
szünk. Mlellltt elbúcsúzunk � óévtől, visszapergetjük a naptár lapjaU és megnézzük, milyen 
eredményeket értek el 1960-ban 
a vasutassportolók, hogyan álltak 
helyt a versenyeken, bajnok:sá-
gokan. 

A római ollmi>ián részt vev5 
magyar csapatban, mint isme
retes, 13 vasutasspo<rtoló kapott 
helyet. Közülük Mendelényi Ta
más, a BVSC kardvivója tagja 
volt az aranyérmet nyert magyar 
kardcsapatnak. Kovácsné Nyári 
Magda és Székely Tiborné 
(BVSC), mint a magyar nő! tőr
csapat tagja!, ezüstéremmel tértek 
haza. A harmadik helyen végzett 
magyar labdarűgó-csap,atban No
vák Dezső, a Szombathelyi Hala
dás, a,; ugyancsak harmadik vi
zilabda-csai>atban pedig Katona 
András és Kondrád IL János 
(BVSC) kapott helyet. A negyedi!k 
helyen végzett :Eérf1 tőrcsapatnak 
három BVSC-t6röző. Kamuti Je„ 
nö, Kamuti László és Czvlkovsz
ky Ferenc volt a tiagja. Birkó
zásban a többszörös magyar baj
nok, Reznák János, a Ceglédi 
V'SE nehézsúlyú versenyzője sz.a ... 
badfogásban az öt1xlik helyen 
végzett. 

Ezek az eredmények ls azt 

A nem.zietközi vasutasversenye
ken 1s sikeresen szerepeltek 
sportolóink. Női röplabcLa-váloga
tottunk Bukarestben a hatodik, 
férfi kézilabdázóink Berlinben a 
hetedik, atlétaválogatottu.nk Krak
kóban a negyedik, blrkózócs,apa„ 
tunk BUdapesten a török és a 
szov;!et csapat mögött a harma
dik helyen végzett. 

SportoJóink egyéru teljesítmé-
nyeit vizsgálva az év legjobb va• 
sutassportolója cf.met Berczik 
Zoltán, a Vasútépitök háromsz<r 
roe 88'Ztalitenlsz Európa-bajnoka 
nyerte el. Berczik Zágrlibba.n 
férfi egyesben, férfi párosban és 
csapatban nyert Európa-bajnoksá
got. Ezenkívül biztosan nyerte 
a tizek bajnokságát és számos 
nemzetközi Viadalon került ki 
győztesként, J;:rtékesnek tartjuk 
Kamuti László teljesítményét is. 
A fiatal tőrvívó a leningrádi If
júsági vívó-világbajnokságon vé
gig kitOnó teljesítményt nyújtott 
és megérdemelten jutott a vi
lágbajnoki cím birtokába. 

A legeredményesebb sz.fl.koszWy, 
illetve csapat cfmet a BVSC vivó
szakosztálya, férfi és nöl tőrcsa
pat.a nyerte cl. Amellett, hogy ez 
a szakosztály hét versenyzöt adott 
a tn.88Yar válogatottnak, 1960-
han a férfi és női tör csapatbaj
nokságot megnyerték, párbajtőr
ben i>edig a második helyen vé
geztek. 

igazolják, hogy Rómában; az A vklékl egyesllletek közül a 
olimpiák történetében eddig leg- 1 Pécsi VSK ért el figyelemre mé!
nagyobb olimpián a vasutasspor- t6 eredményeket. A férfi ko
tolók megállták a helyüket. sárlab<la-csapat az &zi idényben 

Berczik Zoltán 

az igen erős mezőnyben a har
madik .helyen végzett. A női tor
nászcsapat megnyerte az orszá
gos vidéki I. osztályú tornász 
CSB-t. Az országos bajnokságon 
pedig a negyedik helyet szerez
ték meg. Egy nemzetközi talál
kozón is részt vettek a pécs1 tor
nászlányok. A jugoszláv Vajda
sági válogatottal mérték össze 
tudásukat. A csapat Idegenben és 
Pécsett is biztosan győzött, 

Könyvismertetés 
Louis Salllant: A Szakszervezeti 

Világszövetség a dolgozók szolgá- 1 
latában Uts-1960. 

1 

Louis Sa!llant, aki megalakulá
sától kezdve főtitkára az SZVSZ
nek, értékes, agltat!v képet raj
zol e nagy nemzetközi szövetség 
15 éves tevékenységéről. Ez a 
másfél évtized a háború és a bé
ke erőinek a küzdelme volt. Eb
ben a küzdelemben az SZVSZ 
mindenkor szUárdan képviselte a 
dolgozóknak a békéért, a függet
lenségért vívott harcát és támo
gatta Jobb életkörülményekért fo
lyó küzdelmüket. 

A képekkel illusztrált könyv. 
amely a Táncs:lcs Könyvkiadó ki
adásában jelent me�, a dolgozók 
nemzetközi összefogásának nagy 
erejéről tanúskodik, 

A Szak.szervezeti Világszövetség. 
Osszeá.llftotta: Verok Istvánné. 

A kiadvány részletesen beszá
mol az SZVSZ megalakulásának 
körülményeiről. a VP?cr"l.,.övetsé� 
tevékenységéről. Az els6 rész az 
SZVSZ harcáról szól a békéért, 
a fastzmus és a háború ellen, 
míg a második bemutatja a� 
szvsz tevékenysé�ét. a dolgozók 
szocialista érdekeiért, demokrati
kus és szabad���io.,.ailt vénelmé
ben. A harmadik kérdéscso1>0rt az 
SZVSZ harca a nemzetközi mun
kásosztály egységéért. A kötet 
foglalkozik még az , SZVSZ II„ 

m. és IV. vlláJ?kon�resc;zusaival. 
a nemzetközi szakmai szövetsége'k 
tevékenys,é�ével. az akcióee-vsé
qért folyó küzdelemmel. A köny
vet a Táncsics Könyvldadó ad
ta ki. 

1961. JANUAR 1. 

Nyílt levél egy rendelkező 
fórgalmi szolgálattevóhöz 

Kedves Főtiszt Elvtárs! 
Bizonyára emlékszik rá, hogy az egyik körvasúti forda

vonattal - a ködös időjárás ellenére is - szinte menetrend. 
szerint érkeztünk az állomására, Kőbánya-felsöre. Ezt pedig 
jó néhány állomás dolgozóinak lelkiismeretes munkája, helyt
állása tette lehetővé. 

Az ön állomá§áról azonban csak hosszú órákig tartó ácsor
gás után juthattunk tovább. Én ott álltam a forgalmi irodá
ban, ön ráérösen telefonált. Kedélyesen társalgott egy-egy állo
mással, szolgálati hellyeZ. Akkor döbbentem meg, amikor azt 
a kijelentését kellett hallanom, amely azóta is a fülembe cseng: 

- Elment a Balkán! - mondta elégedetten a telefonba, 
majd hozzátette: a többi vonat nem számít! Lesz, ahogy lesz. 
Az a fontos, hogy minél előbb reggel legyen. 

Egy forgalmi szolgálattevóhöz méltatlan kijelentés halla
tára és ilyen szolgálatvégzés láttán joggal botránkoztam meg. 

Főtiszt elvtársi Ön fiatalember Létére vasutunk tisztje lett. 
Nem gondolja, hogy az a bizalom, amely erre a posztra állltot
ta, több felelősségérzetre kötelezi? Nem érzi, hogy ön is sokat 
tehetne azért, hogy tehervonataink a körvasúton ne 1-2 kiló
méteres utazási sebességgel közlekedjenek? 

Gondoljon erre és ne csak akkor legyen nyugodt, ha e 
„Balkán már elment", hanem munkálkodjon valamenngi vonat 
menetrendszerűsége érdekében. Ezt kéri öntől: 

Asztalos Sándor 
vonatvezető 

Kivilágított szere/vényt 
---------

- Két jól &Lkerillt elöadtlst tar
tott az utóbbi hónapoltban a Ma
gasépltés! Főnölcség szolnoki épl
tésvezetöségének kultúrcsoportja. 
A kultúrcsoport tagjai jórészt fi
zikai dolgozók. 

- Csalá.dias Onnepsé�en "'ettek 
búcsút nyolc nyugdíjba vónult 
munkatársuktól Tapolca állomás 
dolgozói. Az ünnepség végén a 
szakszervezeti bizottság oklevél
lel és ajándéktárgyakkal kedves
kedett az új nyugdíjasoknak. 

A Nógrádi Népú;sá.Q 1959-
ben már szóvá tette, hogy 
miért nem világítják ki a 
Pásztó és Somoskóújfalu kö
zött közlekedő munkásvonato
kat. A cikk megjelenése után 
bizonyos fokú javulás állt be. 
Az idén azonban megint okot 
szolgáltatott a vasút arra, 
hogy a kivilágítatlan kocsik 
miatt bírálat érje. 

A szakszervezet kUltúmevelésl és sportosztAiya 4.9 olyan társadalmi 
sportaktivát jutalmazott meg1 &k.lk 1960-ba.n k.iemelkedcl eredmé ... 
nyeket értek el a tömegsport-mozgalom sz.élesítés-ében. Képünkön 
Seben Lipót, Kántor János, CSitneki László . és Orvos András, • 

Az. utóbbi hetekben gyak
ran előfordul, hogy egy-két 
napig van világítás, majd tíz
tizenkét napig koromsötét 
honol a ko<:J;i-kban. A világí
tási zavarok abból ad6dnak, 
hogy rendszertelenül és kevés 
gáz érkezik. December 8-án 
például 1 2  darab gázpalack 
érkezett rakottként. Hogy va-Landler JármQjavft6 megjutalmazotl aktivál 

·Ú i  kiszolgálási 
es rakodási normák a MÁV -n-á l  

A vasút szállítási feladatai 
már a 3 éves terv éveiben is 
feszítettek voltak. A második 
ötéves terv idején azonban 
még nagyobbak lesznek a fel
adatok. 1961-ben 1960-hoz vi
szonyítva mintegy 8%..J<al 
keLl több árut szállítani, 

Ahhoz, hogy a vasút a meg
növekedett feladatának eleget 
tegyen, feltétlen szükséges a 
belső tartalékok feltárása. A 
legnagyobb tartalék a kocsi
forduló meggyorsítása. A 3,5 
napos kocsifordulót tovább le
het csökkenteni. 

A kocsiforduló két nagy 
munkafolyamatból tevődik 
össze. Az egyik a vasút mun
kájából adódik. Ilyen a ko
csik tolatása, és beállítása a 
rakodóvágányra, a rakott ko
csik kihúzása, a tehervonatok
kal való elindítása, az utazási 
sebesség növelése. A másik a 
rakodásoknak az eddiginél 
gyorsabb ütemű, késedelem 
nélküli elvégzése. 

Összhangot a szükségleti 
és rendelkezésre álló idő között 

A vasút tolatási, rendezési 
munkájában rejlő bel..ső tarta
lékok kiaknáZására - egysé
ges alapelvekre támaszkodva 
- korszerű technológia került 
kidolgozásra. Az új technoló
gia alapján az állomások meg
állapítják, hogy a kocsik, ko
csisorok, a vonatok szétsoro
zásához, a különböző rakodó
vágányokra történő beállítá
sához, kihúzásához mennyi 
idő szükséges. Ez az úgyneve
zett szükségleti idő. Ugyanak
kor megállapítják azt is, hogy 
a kocsikat hozó és továbbító 

MAGYAR VASUTAS 

Felelős szerkesztő: Gulyás János 
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Meggyorsul a lc.ocsifordul6 

vonatok érkezése és indítása I rakodáshoz általában 3-4 óra 
között mennyi az időkülönb- szükséges. 
ség. Ez a rendeikezésre álló Megállapításunkat igazol-
idő. ták a szomszédos vasutaknál 

Ha a szükségleti idő na- alkalmazott rakodási idők. 
gyobb mint a rendelkezésre Ezek figyelembevételével a 
álló idő ezeket összihangba MAV-nál az alábbiak szerint 
kell ho�. Ilyen esetben az �U;bályozt� az • uJ rakodási 
új technológia törvényszerűen időket: az iparvágánnyaZ ren
megszabja, hogy hogyan lehet �eZkező juvaroztatókná�. 
és kell a két idő közötti kü- ipartelepe.ken , 3, közfor
lönbséget kiegyenlíteni. Az új galmú rako�óterületeken 4 
technológia szerencsésen egye- órában. A 3, illet�e 

_ 
a 4 óra 

síti a tudományosan feldolgo- a.wnban_ csak 1_1iapidöne� te
zott elmélti munkát, a gya- kintendo, ami attól függően 
korlatban kialakított végrehaj- módosul, ahogy a fuvaroztató 
tási munkával. Alapelvként te�elési �c_hnológiája, . rako
kimondja hogy a rakodóvágá- dási kapacitasa, valamint a 

nyok re�szeresen, tervsze- �asút_ mene�rendi � egyéb 
rűen, előre meghatározott sor- uze� adottsaga azt indokolttá 
rendben szolgálandók ki, teszi. 

Minden állomásnak grafl- M6dosul és megihosszabbo-
konszerűen is szemléltetve ki- dik a rakodási idő minden 
szolgálási tervet kell kés�íte- olyan esetben, amikor a rako
ni. A kiszolgálási terv elsőbb- dás e)kezdése � � továh.b(_tó 
séget biztosít az élő és rom- vonat indulás, 1deJe kozott 
landó valamint egyéb gyors- nem 4, hanerri 6--8 óra, mel
továbhítást, árukezelést igény- lékv�malakon eset_le� ��g e�
lő küldeményeknek, az ide- nél is nagyobb 1dokulonbseg 
gen vasutak tulajdonát képe- van: Ugyancsak_ m_e�hosszab
ző kocsiknak, a nagyobb for- bodi� a rakodási 1do azoko? 
galmat lebonyolító rakodóvá- az 1partelepekel), ahol g,af1-
gányoknak. Az új technológia okon szerint közlekednek a me
a tehervonatok menetrendjét netek és ahol az �gyík mene_t
is korszerűsíti. ben átadott kocsikat a másik 

A korszerűsített állomási menetben vi�za kell_ adni. 

munka azzal a következmény- H:1 :! t?váb_b1tó vonat_ indulása 
nyel jár, hogy a vasúti kocsik kesobb1 i�o��t:a esik, akkor 
százai, ezrei 3-5 órával keve- a ra!_{odási 1do lS enn� meg
sebb ideig fognak az állomá- felel_?:? meghosszabbodik. 

. Kul,ön kedvezményes rako-sokon tartózkodm. Ez naponta d , • id •t •zia it tt k több ezer kocsióra megtakarí- �Si O a P O un
_ 

meg 
tást, több száz kocsi felszaba- kozve_tlen a t�rmelésbol ra!'<>
dítását, végeredményben a dó banyák, uzemek részere: 
vasút szállítási kapacitásának Ebben az „esetben a rakodási 

számottevő növekedését jelen- !d'.51<et osszekapcsoltuk az 
ti 1ranyvonat képzéssel, úgy, · hogy a fuvaroztatóval közö

Rövidebb lesz a rakodási idő 
A kocsiforduló meggyorsítá

sának másik része a rakodá
sok minél gyorsabb elvégzése. 
A vasúti kocsikban történő 
szállításnál a be- és kirakási 
idő jelenleg 6 óra. Amikor 
felmértük az e célra v:;ilóban 
szükséges időt, azt tapasztal
tuk, hogy a 6 óra túlzott. A 

sen - a termelés ütemének 
megfelelő - rakodási időt ál
lapítunk meg. 

Az állomások munkájának 
ÚJ technológiája, a rakodási 
idők módosítása végered
ményben a korábbi elavult 
normák kiigazítását jelenti. 
l!Jzek az új normaidők 1961. 
7anuár l-én tépnek életbe. 

Molnár Sándor 

lóban töltve adták-e fel a pa
lackokat, nem tudni, az azon
ban biztos, hogy mind a 1 2  
palack üres volt. 

El kell még mondani, hogy 
egy újabb cikk nyomán no
vemberben az igazgatóság 
vizsgálatot rendelt eL, vál
tozás azonban még a mai na
pig sem történt. 

A kulturált utazás feltéte
leit Pásztó állomáson sem le
het biztosítani. Nagyon el
kelne például egy kisvendég
lő. vagy egy büfé. A nyári 
hónapokban nem ritka az 
olyan nap, amikor négyezer 
utas is megfordul Pásztón. Ha 
más mód nincs, árusítson hű
sítő italt az Utasellátó pavi
lonja. 

Miklós Lás7Jó Pásztó 

- Gépkapcsolású telefont sze
reltek fel Suínlód-Köröshegy ál
lomás forgalmi irodájában. 

- Elkészült a pécsújh<0gy! új 
fogadó-pályaudvar. Az új pálya
udvar vágányhálózata 1200 tnéter 
hosszú, kilenc kitérővel, mozdony
kérülö vágányokkal rendelkezik és 
bekapcsolódik a bátaszkki vo
nalba. 

- Tízéves a vasűt légoltalma. 
December közepén a légoltalmi 
törzsparancsnokok jelenlétében 
került sor a 10 éves vasutas lég
oltalmi szervezetek munkájának 
értékelésére. Ebből az alkalom
ból tizenegyen kitüntetésben, he
ten belügyminiszter-helyettesi di
cséretben, négyen pedig jutalom
ban részesültek. 

- Vasutas KlSZ-eskilvo. Két fia
tal vasutas - Cs6sz Béla főtiszt. 
szolgálattevő és Kékesi EnikO 
távirász - a rokonok és a mun
katársak eH5tt, a Vasutasok Szak
szervezete debreceni Szárnyaske
rék kultúrotthonában tartotta es,
küvc'.ijét. 

- Tevékenyen részt vesmek a 
mezögazd.asig szocialista átszerve
zésében a szegedi igazgatóság és 
a szegedi csotnópont dolgoz.ói. Az 
utób-bi hetekben naponta 30-4ú fő 
látogat el Kistelekre és ott fel
világosító munkát végez az egyé
nileg dolgozó i>arasztok között. 

- A szegedi csomóponti párt
bizottság és a Csongrád megyei 
vasutas pártszervezetek 15 tagti 
bizottságot hoztak létre családi 
ünnepek. névadó ünnepségek, es
kllvők és kommunista temetések 
szervezésére. 

- Dr. Zámenhoff Lajos, az esz
perantó nyelv megalkotója szU1e
tésének 101. évfordulója alkalmá
ból eszperantó klállltást és Zá
menhoff-emtékestet rendezett a 
Debreceni Vasutas Eszperantó Kör 

a Szárny.askerék kultűrotthonban. 
- Egy kereskedelmi és egy for

galmi brigád t'ilzte célul maga elé 
a szocialista brigád cím megszer-
7.ksét Szeged-Rókus állomáson. 

A szegedi igazgatósag 

év végi  számvetése 

Helyreigazitás. Lapunk decem
ber 1-1 számában „Kitüntették a 
pécsi Ko<1ály Zoltán kórust" cím
mel tudós!tást közöltünk. A tudó
sításba hiba csűszott. mert ne:IP 
a pécsi, hanem a nagykanizsai 
Kodály Zoltán énekkar kai>ta a 
szocialista kultúráért kitüntető jel
vényt. 

A vasút 1 960-ban is határ
idő előtt teljesítette szállítási 
tervét. Ebből a munkából a 
szegedi Igazgatóság dolgozói 
is derekasan kivették: részü
ket. Nem kevesebb, mint 12,5 
százalékkal száll!tottak: több 
árut az 1959. évinél. Javult 
a kocsdk kihasználása és 
mintegy 55 tonnával nőtt a 
tehervonatok átlagos terhe
lése. 

A forgalmi és a kereske
delmi szolgá.latná.1 100 elegy
tonnakilométerenként 51 fil
lérrel csökkent az üzemelte
tési önköltség. Ez közel 1 6  
millió forintos megtakarítást 
eredményezett az előző évi
hez viszonyítva. A szállítási 
feladatok teljesítése mellett 
javult a személy- és tehervo
natok menetrend szerinti köz
lekedtetése is. 

A vontatásnál 11 835 tonna 
szenet takarítottak meg. Évi 
100 elegytonnakilométer ter
vüket pedig már november 

· 20-ra teljesítették. A teljesít
ményekhez mérten négy moz
donnyal dolgoztak kevesebbel 
az előző évinél. Az igazgató-

ság teljesítményeit figyelem
be véve sikerült csökkenteni 
a szolgálati órák számát is. 

A pálycifenntartá.si és a táv
közlő szolgálat 100 százalékra 
teljesítette fenntartási ter
vét. A két szolgálati ág dol
gozói az igazgatóságok egy
más közötti versenyében 
egész éven át maximális pont
számot szereztek a szegedi 
igazgatóságnak. 

Sziládi Sándor 
Szeged 

A'-''-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-V 

270 lóerös diesel-hidraulikus 
mozdonyt kap az Úttörövasút 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szal"5Zet
vezet! bizottság és a dol�ozók fi
gyelmébe ajánljuk a következö
ket: 

st. számból: 132 14111960. !f1-• . B, 
VasúUgazgatóságok egymas köz
ti versenye, 

131 911/1960. I/2. B. Végrehajtási 
Utasítás nz élüzem cím elnyeré
séért folyó verseny szervezésére. 

123 228fl960. l/3, A. A MAV Hid
épitési Főnökségnek a MA V Bu
dapesti Igazgatóság felügyelete 
alá helyezéoe. 

Becsületes cselekedet volt 

Buzár István jándi lakos, de· 

cember 10-én Miskolcon járt 
A pályaudvaron elvesztette ,, 

A m,6rl Wilhelm Pieck Va- pénztá;cáját, a�lyb� 721 fo
gon- és Gépgyárban az év vé- rint készpénz 

_
e,s _néhany �ul';s 

gére a tervezett határidő előtt volt. A pénztarcat Lenkei Be
elk�zítették a budapesti út-

1 

la, a "}is
_
kotci igaz��ós�g 

törővasút részére rendelt 270 könyvelősegenek dolg?zo�a !s 
lóerős dieselhidraulikus moz- Szabó Ferencné, <: T,sza!-pa
dony első példányát. A külső lyaudvar szemelypénz!arosa 
formájában is újszerű, áram- taláLta meg és szolgaltatta 
vonalas mozdonyt a sárospata- vissza tulajdonosának. 
ki keskenynyomközű vasúton A pénztárca megtalátóit di
vetik tartósabb próba alá, , cséret metí becsületes csele
majd a tavasszal átadják az j kedetükért. 
úttörővasútnak. Uglyai Sándor Miskolc 

............ --·····----··--- ..... -.,, ... . .........•••... 

Szilveszteri utasellátó Szilveszter éj 

- Itt a szerencsemalac! ._ Ogyeletes elvtlll's, megint találtam egyet a 11"· 

(Pusztai Pál r.izaU 
ronon. 

Tegye a tllbblbez. 
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A SZERV EZETT VASUTAS DOL�0ZÓK LAPJA 

. _______________________________________________________ i A ,:yori Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár !70 lóerös diesel•hidrauli-

V. 2VFOLYAM, 2. SZÁM. Ára 40 fillér 

Haladjunk tovább a kitűzött úton 
AZ 1961. ÉVI NÉPGAZDASÁGI TERV SZÁMAIBÓL 

A Minisztertanács december 
29-én megtartott ülésén jóvá
hagyta az 19/Jl. évi népgazda
sági tervet. 

százalékkal kell csökkenteni. A 
terv a mezógazdasági termelés 
7,9 százalékos növelését irá
nyozza elő. A mezőgazdasági 
termékek felvásárlását 9,1 
százalékkal kell növelni. 

2,5 milliárd a közlekedésre 

adatok ellátása a járművek ki
használásának további javítá
sát teszi szükségessé. 

] kus mozdony.a.. Az áramvonalas mozdonyt az úttörővasút részére ba-
1 tMidó előtt ik6szitették el az üzemben. 

1961. JANUÁR 15. 
{ 

(l',tTI Foto) 
�.....v .. .........,,.,..,,,.,,,.V'1'V.vTv,"'1'V.vrrv.Vfl'v.,.,,.,..,.V"f"V.v<rv.V't'v,VTv,VTv.V"'r'v • ...,.,,,..,,,v,v.-,1•v.V'f.V.vtrv.V'fl'v.l,/"fl'V.V 

A KPM szocialista szerződést kötött 
az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemmel 
1960. december 29-én az l!:pí-1 

nevelómunka színvonalának 
tőipari és Közlekedési Műsza- emelése, a mérn.ökképzésnek a 
kai Egyetem rendkívüli ta- gyakorlati élethez való köze
nácsülésén került sor a Közle- lebb vitele, ualamint az okta
kedés- és Postaügyi Minisz- tási reform sikeres végrehajtá
térium és az egyetem közötti sa érdekében a jövőben szoro
szocialista szerződés megköté- san együttműködn.ek. A mi
sére. nisztérium támogatja az egye

segíti a gazdas<Í{li mérnöki 
szakon, a közeljövőben megin
duló s;zakmérnökképzés kereté
ben, valamint az egyetemi dok• 
tori cím megszerzésében. 

Kölcsönös támogatás 
Az ülés megállapította, hogy 

az 1958-1960-as hároméves 
terv éveiben sikeresen halad
tunk elóre, s befejezéshez kö
zeledik hazánkban a szocializ
mus alapjainak lerakása. A 
fejlódés a népgazdas<Í{I min
den területén gyorsabb volt a 
tervezettnél. A szocialista ipar 
termelése 1957-hez viszonyít
va 1960-ban a tervezett 22 szá
zalék helyett mintegy 40 szá
zalékkal növekedett. A Magyar 
Szocialista Munkáspárt 1958. 
decemberi' határozata nyomán 
örvendetesen meggyorsult a 
mezőgazdaság szocialista át
alakulása. Ma má„ a szántóte
rület mintegy négyötöd része 

A népgazdaság 2,5 milliárdot 
fordít a közlekedés fejleszté
sére. A Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium a számára 
juttatott öSszeg nagy részét -
körülbelül a kétharmadát A szerzódést a KPM részéról 

A népgazdaság termelőága- a vasút fejlesztésére fordítja. Kossa István miniszter, az 
zataiban végbemenó növeke- A beruházási' összeg jelentős egyetem részéról dr. Peré-nyi 
dés, a külkereskedelmi forga- részét korszerű vonó- és von- Imre rektor írták alá. A szer
lom és a lakosság ellátásának tatott járművek beszerzésére ződéskötést aláírásával jóvámegn�v�edett szükségl�tei az fordítják A tervek szerint az hagyta Molnár Járws műve-1960-, t;v1 színv':>n_'.'lhoz kepest a idén több mint 1600 járművet lődésügyl miniszterhelyettes sz�_ll!tá_Sra ker�lo _áruk m�ny- vásárol a MAV. Ugyanakkor is. 

temet a nappali, esti és leve
lezóhallga tók beiskolázásában. 
a hallgatók munka- és terme
lési gyakorlatainak megszerve
zésében és lebonyolításában. 
Rendszeresen tájékoztatja az 
egyetemet azokról az esemé
nyekről és épitkezésekról, ame
lyek tanulmányozása a korsze
rű képzést elósegíti. A gyakor
lati oktatás céljaira szemlélte
tó berendezéseket és gépeket 
bocsát az egyetem rendelkezé
sére. Továbbá segítséget nyújt 
a KPM ahhoz, hogy az egye
tem fiatal oktatói ipari gyakor
latot szerezzenek. 

A szerződő felek megáUa
podtak abban, hogy kölcsönö
sen -támogatják egymást a tu
dományos és műszaki fejlesz
tési tervek megszerkesztésében 
és végrehajtásában. Az egye
tem kapacitásának jelentős ré
szét fenntartja a KPM számá
ra tudományos kutatási mun
kák elvégzésére. különleges 
műszaki felkészültséget igény
ló tervezési és szakértői fel
adatok megoldására, valamint 
fontos labocatóriumi vizsgála
tok végrehajtására. 

ny1segét 9 szazale�k.al nove- tovább folytatódik a vasúti pá- . .. . . .. . 
lik. Az utasok szarna a terv lyák korszerűsítése és a Buda- A rendkívuh tanacsulesen 
szerint 8,6 százalékkal nl. A 

I 
pest-Miskolc közötti vonal I 

jelen volt dr. Csanádi György, 
megnövekedett szállítási fel- villamosítása. a miniszter e:sö helyötese, 

. .. f . b h' . 
Földuári Lászl.ó és NémethJó-

30,1 m1ll-ard ormt eru azasra zsef miniszterhelyettesek, Rö
dönyi Károly, a l\�A V vezér
igazgatóhelyettese, valamint a 
Vasúti Főosztály több szakosz
tályvezetóje. 

tartozik a szocialista szektor- A külkereskedelem összfor- 11,8 százalékkal m:igasc:bb lesz, 
hoz. galma 1961-ben mmtegy 13 mint 1960-ban volt. Az állami 

A minisztériumot és az egye
temet a szerzódés m�kötésé-

A szocialista átsze..-vezéssel százalékkal lesz nagyobb mint kiskeresi<edelem áruforgalma 
egy időben a mezógazdaság tavaly. Beruhózásr,i a terv 4.6 százalékkal nó. 1961-ben az 
termelése a tervezettnek meg- 30,7 milliárd forintot irányoz állam csaknem 2,5 milliárd fo- Szorosabb együttműködés 
felelően, az 1955-1957. évek elő. Ebból többek között 15 
átlagához viszonyítva 12 szá- milliárdot az ipari beruházá- rintot fordít lakásépítésre. A szerződő felek megálla
zalékkal emelkedett. A nemze- sokra, 5,1 milliárdot a mező- Az éves terv sikeres végre- podtak abban, hogy az oktató
ti jövedelem emelkedése há- gazdaság fejlesztésére. A terv- hajtásához feltétlenül fontos, 

Az egyetem segítséget nyújt né! az a cél vereLte, hogy meg
a KPM mérnökigér�•ieinek ki: levő kapcso1ata.ikat továbbfej
elégítéséhez és kötelezettség�t lesszék a második ötéves terv, 
vállalt, hogy a KPM-ben, illet- valamint az oktatási reform 
ve alárendelt szerveinél dolgo-1 célkitűzéseinek eredményesebb 
zó mérnökök továbbképzését megvalósításáért. 

rom év alatt az előirányzott 13 
százalék helyett 20-22 száza-· ben 317 nagyobb létesítmény hogy a gazdasági élet minden 
lék. Három év alatt a nép- üzembe helyezése szerepel. területén biztosítsuk a szigorú Mozdonyváltás nélkül a rendeltetési állomásig uazdaság fejlesztését szolgáló A nemzeti jövedelem 1961- ter-i,fegyelmet. Megkfoán;ia, 1 b<;riLhá�ásokra az elői:áni:zott- ben a tavalyihoz képest 7 szá- hogy ki-ki a saját munkahe-nal mintegy 45 szazalekkal . .. . • Nincs a népgazdaságnak 
to .. bbet fordítottun''. , .

1 

zalekkal noveksz1k. Ebból a lyén az év kezdetétől az év vé- .. lehetóség kínálkozik az ön
költség csökkentésére, éssze_ 
rűbb, gazdaságosabb munkára. 
Egyik iJyen lehetóség a gőz
mozdonyok kihasználásában 
rejlik. Több feltétel közül ve
gyük a gőzmozdonyok váltás 
nélküli továbbítását a rendel
tetési állomásra. 

dulókkal - amelyen belül sze• 
mély- és tehervonatokat to
vábbítanak - körülbelül 200 
kilométeres távolságCl'Il keresz
tül mozdonyváltás né1kül to
vábbítsák a kérdéses vonato
kat. További elképzelésük pe
dig az, hogy az 1961-1962-es 
esztendóben a tehervonatok
nak több mint felét az így 
szerkesztett mozdonyfordulók 
szerint továbbítsák. Rendkívül 

" . . . , olyan terulete, ahol ne kellene 
A munkások és alkalmazot-

l�OSS�i:! fogy�sztási ala�ja 4
:
1 ge,g legnagyobb odaadassal es . keresni a lehetóséget gazdasá-

tak egy keresőre jutó reálbére szazalekkal no. A munkások es lelldi.smeretességgd helytall-1 gosabb. takarékosabb üzemvi-
a tervezett 6 százalék helyett alkalmazottak reáljövedelme jon. telre. A vasútnál is sok-sok 
kb. 9,5 százalékkal. az egy fóre 
jutó reáljövE<lelem pedig 8 he
lyett 17 százalékkal nótt, 

Ezek az eredmények is bizo
nyítják a párt és a kormány 
gazdaságpolitikájának ered
ményességét, a munkásosztály, 
a parasztság és az érteLmiség 
alkotó mu.nkakészségét. 

Nagy sikere van a szovjet 
A trakciós határok bővítése 

·· mozgó munkavédelmi kiállításnak A cél az, hogy a. kiinduló- fontos - és erre számítanak 
állomástól a. rendeltetési is a vontatásnál -, hogy; a 

Niolc százalékkal emeljük 
az ipari termelést 

Az 1961. évi népgazdasági 
terv - második ötéves ter
vünk elsó évének terve - tá
maszkodva a hároméves terv
ben elért eredményekre, a 
VII. pártkongresszus által 
meghatározott gazdaságpoliti
kai irányelveknek megfelelően 
további jelentós fejlődést irá
nyoz elő a népgazdaságban. 

1961-ben továbbfolytatódik 
az ipari termelés gyorsütemú 
nöi:ekedése. A terv szerint az 
ipari termelés az 1960. évihez 
képest 1961-ben 8 százalékkal 
lesz magasabb. Az átlagosnál 
nagyobb mértékű növekedést 
irányoz eló a terv azokban az 
ágazatokban. amelyekben a 
termelés gyorsabb emelkedése 
a népgazdaság további fejlő
dése szempontjábó; elsósorban 
kívánatos. 

A terv nagy feladatokat ró 
a gépipana. El kell é111i, hogy 
a gépipari üzemek kapacitását 
a jelenleginél jobban használ-
ják ki. .. 

A terv szerint a könnyűipar 
termelése 1960-hoz képest az 
idén 6., szá7.alékl-.al emelke
dik. Ezen '.:>elül s. �ioőipar 11,8, 
a bú�or,par !1.9. a papíripar pe
dig 8.2 százalékkal növekszik. 
Az élelr,iiiszeripar termelése 4,5 
százalékkal növekedik. 

A szovjet vasutaknál már 
hosszú ideje üzemelnek a mun
kavédelmi kocsik, amelyeket a 
Vasúti , Szállítási Do1.gozók 
Szakszervezete központi veze
tőségének javaslatára a Közle
kedési és Vasútépítési Minisz
térium howtt létre. 

A KPM és a szakszervezet 

kö:1ll.ekedés- és pastáügyi mi
niszter is lát.oga tást tett a 
munkavédelmi kocsiban. 

A látogatók nagy elismerés
sel beszéltek a kiállításról, 
amelynek gazdag anyagában 
számos modell és elektromos 
árammal müködtethetó makett 
is látható. 

A m.unkavédelml kiállítás únnepélyes megnyitóján A. F. KereUov 
elvtárs tart ismertetőt a megbivotta.k elótt. 

(MTI Foto. Lajos György felv.) 

kérésére hozzánk is eljutott a j A kiállítás általános részé
szovjet vasutasok munkavédel- ben a járműjavítókban és a 
mi kocsija. A 23 méter hosszú, vasúti üzemekben használatos 
korszerűen felszerelt négyten- gépekról láthatók makettek. 

1961-ben !l termelés emel- gelyes kocsit a Keleti-pályau.d- Megtalálni köztük a fémforgá
kedésének mintegy kétharma- varon helyezték el, de eljut a csoló és famegmunkáló szer
dát a munka te·rmelékenységé- vidéki igazgatóságok székhe- számgépeket, korszerú védófel
nek növelésével kdl biztosíta- iyére és néhány nagyobb cso- szerelésükkel együtt. Egy fény-
. • . mópontra is. jelekkel működő tábla a kocsi-m. Ennek megfeleloen .az ip�- A kiállítást január 2-án nyí- javítás biztonságtechnikai sza-

bi_m a munka termelekenyse-

1 
toÍták meg a szakszervezet és bályainak betartását szemlél-

genek 5,6 százalékkal kell a szakszolgálat vezetőinek je- teti gépesített munkahelyen. 
emelkednie. A termelési költ- lenlétében. A megnyitót köve- A góz- és villamosmozdony-
6égeket az iparban legalább 2 tő nal)Ok;ba.n Kossa István, szín makettjén szellózőberen-

dezéssel ellátott, süllyesztett állomásig egyetlen moz- szóban forgó 200 kilométert a 
szerelőaknák, kerékpárok esz- dony továbbítsa a. szerel- vonatok egy-másfél óra idő-
tergályozására alkalmas mo- vényt. megtakarítással tegyék meg, 
dern vonalú munkapadok lát- A szakemberek a végrehajtás s ezzel az elegyáramlást 5-10 
hatók. Ugyanott fényjeles be- első lépcsójeként az úgyneve-1 százalékkal meggyorsítsák. 
mutató táblák szemléltetik a zett trakciós határok bóvítését Azzal pedig, hogy a mo,munkavédelmi és biztonság- javasolják. A menetrendet és donykihasznál.ás mértéke 3-5 technikai előírásokat a villa- a mozdonyforduló rendjét te- százalékkal javulna, s a fütőmosvontatású vonalszakasw- hát össze kell hangolni. Ehhez házi tartózkodási időt két telkon végzett munkáknál. a vontatás és a forgalom dol- jes orával lehetne csökkenteni, A forgalmi szolgálattal kap- gozóinak egybeforrott munká-
csolatos részben a vonatveze- jára lenne szükség. Nagy szó , a vasút �O mozdonyt taka-
tők, váltókezelók, kocsirende- lenne, ha sikerülne megoldani 1 _ • ri_tana meg. _ 
zők, saruzók és a többi állo- a sokévtizedes gyakorlat kor- l

l T?vabb1 cel, hogy a fovonali 
mási dolgozók egyaránt meg- szerú módosítását és bármi- gozmozdonyok 9-11 órás tény_ 
találhatják a biztonsági elóírás lyen távolságra "'épváltás né!- leges vonattovábbítási idejét 
követelményeit. A modellek, 

1 
kül szállítanánk 

O 
utast. árut. ! 12-13. órás átlagra emelje a 

makettek, tablók és plakátok Az elóny sok tekintetben vontatas. 
egész sora mutatja, hogyan le-

1 

gazdaságos. Mmdenekelótt , 
het _balese�':'en tese_n ellátni a csökkenne a. t.;,rtózkodási 1 nehez vasuti szolgálatot. •d- d i>lw A pályafenntartási és pá- 1 0 a. � ez� n, 

Az " • f 1 •• lyaépítési szolgálat szempont- nyugo<:!�b� le�o�- alakulna OSZI orga m1 verseny 
jából említést érdemel a Se- k1 a futohazak kozott, nem is 
vergym-féle daru, amelyet vas- szólva _ arról, h_ogy egyéb_ Vf!-' végeredménye 
úti sínek és talpfák pőrekocsi- natkoza�ban! �mt az uta�s ':s , 
ra való fel- és lerakásakor fuvarozas gordulékenyebbé te- . . 
használnak. 11:rdekes a helye- tele, i�őmegtakarítás stb. kö- 11-� 1gazgatoságok közölt fo-
sen megszervezett építési mun- vete_ndő �élként lebeg minden !�0 _ osz1 f?rgalm1 verseny beí<;-
kahely makettje is, amely pon- vasut elott. 1 

J _ződott es �z __ egyes 1gazgato-
losan megismerteti az építők- . , , s�gok hely�ze�uknek megfele-
kel a mllillkavádelmi előíráso- Kombinalt mozdonyfordulokkal l

b

oen a_z ala_bb1 pénzjutalmak-
kat. 1 an reszesültek: 

Látható a kiállításon egy Petsze, ahhoz, hogy . .. �á�i- 1. Pécs 
híddaru makettje magasság- J lyen t�v?lságra géJ?váltas 1�el; 2 _ Budapest 

230 OOO Ft 
és terherszabályozóval. Nagyon I kul i:záll1�unk, mt;g s_ok 1do 540 OOO 
érdekes a drótkötelek automa-

1 
kell es a Jelenlegmel tobb vo- !· �zom�!hely 150 OOO 

tikus kenókészüléke is amely nóeró. A dieselesítés még kez- •· M�le 

1 
130 OOO 

te)J'esen kizárJ·a a ké�rülést detleges. Nagy terhelésű vo_ • "6· Dt
s
b 

O c 90 OOO „ 
· 

1 
t k t ább'tá á · e recen 1'0 OOO Hosszú lenne tovább sorolni, na O ov • 1 . s ra_ !l- fo_rga- Jármüjavító ÜV-k 

" 
mennyi minden található még lomban_ levo diesel-Jarmuvek Autófuvar F .... _· 55 000 
a szovjet munkavédelmi kocsi- nem __ váll�ozhatnak. Az egy- G . S. E · onoks. 10 OOO „ 
ban, amelyről A. Loscsinyin 

I 

r7. nov�vo feladat';'k azonban Y · V. . 5 OOO ,._ 
elvtárs, a szovjet vasúti Szál- �oyeteli.k :i, megoldast :,z 1961. Osszesen: 1 360 OOO Ft 
lítási Dolgozók Szakszervezete evt száll1tások zavartalailsá- : A _ . 
munkavédelmi osztályvezetóje gának biztosítására. 1 � oszi forgalmi versenyidő-
a kiállítás megnyitóján oly so-

1 
A trakciós határok bóví- ��ott� 

párhuzamosan �:ilyta: 
kat beszélt. S amellyel - mint tése egyik lehetósége en- rakodási 

ve
;:eny

k 
a . vasarn:i,1?1 

hangsúlyozta - füömmel jöt- nek. 
J séért ill t 

rve t�t_elJes1té-
t<;k hazánkba, �ogy a bizto1;- , A vontatási szolgálat, karölt- lás f�koJsI:é:'i 

kocsiki,haszn�
sagtechmkában es a munkave- 1 ve a forgalommal, kísérleteket I tényezó teljesÍt���

t
i

bb
i �et 

dele1:1-ben _szerzett tapasztalato- 1 végez helyes elgondolásaik iga- 1 eredményekk 1 .. · . . . elert 
kat atadJák a magyar vasuta-1 zolására. Elképzelésük az : ijsszeg a fe�t · 

Jat_? Jutalom
soknak. hogy kombinált mozdonyfor� i bentfoglaltatik.

1 osszegekben 
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Nyugdíjasokat búcsúztattak 

a felsővezeték építőknél 

1\fM-:VAR VASUTA� 

Látogatás a. Péceli Továbbkezelő Kórházban 
II. l - Kórházunknak mint to-

A freskókkal díszített, barát- váb_b]:1:ezeló gyó�yinté�etnek az 
ságos társalgóban egy kedves a �!Ja, h?fil' ve�haJtsa a �e
pápai asszonnyal. özv. Szalók,-y 

I 

z<;les s�ran a _KozpontJ Kor
Gézáné, MA V-nyugdíjassal be- h:i-z korlapmasol�tra

_. 
v:igy 

szélgettünk. 1 reszletes, betegz�róJE:lentesre 
- Már ötödik hete vagyok I v_ezetett es tová�b1 gyo�k.eze

itt. - mondotta. _ Minden vá- lesre v�natkozo utas1tását. 
gyam.at teljesítik, ami a gyó- Megfel_elo lutelf�ezettel ren
gyuuishoz szükséges. Az el!á- delk�nk és barmely osztá
tás kitiínő! Nehezen szántam lyos _f?Orvost, va?Y s�korv�t 
rá magamat. hogy eljöjjek ide. konz1llumra h1vh,:\tJuk es 
de nagyon örülök, hogy eljöt- ig�ny?e vehetj�k. _ A Közpo:',ti 
,em, mert aondos kezelés után Korhazbol szukseg szerint 
gyógyultan távozhatom. röntgen-szakorvos jön ki. mert 

Mi a rendeltetése a kórház- kitúnő röntgenkészülékünk 
nak? van. A kezelőben nemcsak osz-

Dr. Farkas L. Elemér igazga- tályos laboratórium. hanem 
tó-főorvos kérdésünkre ezeket I kvarc. diathermia, rövidhul
mondta: lám, pantostát és a solux ke-

Folyik a vizit a betei;szoWl>an-

1961 . .JANUÁR 15. 

Nyilatkozat a kougói eseu1iuy4"kről 

hasznliltak fel, hogy beavat
kozzon a kongói belügyekbe. 

A nemzetközi szövetség 9 
millió tagja nevében kijelenti: 
határozottan támogatja azt a 
harcot. melyet a kongói dolgo
zók és törvényes kormányuk 
vív, élén Lumumbával. támo
gatja továbbá a nép által meg
választott parlamentet. Teljes 
és véglega gyözelrnet k'
ván a kongói népnek hazája 
szabadságáért. ép�égéért és 
függetlenségéért vívott harc,,
ban. 

Üzenet a kubai kö:dekedisi dolgozókhoz 

zánk tarf.ozó szakszervezet ne
,:ében eröteljesen tiltakozik a: 
ellen, hogy az Egyesült A!la
mok be!eat•atkoznak a kubai 
nép belügyeibe és az amerikai 
imperialisták intervenciót ké
szítenek eló az önök hazája el
len. 

A szakmánkbeli dolgozók ni'· 
V!?ben kifejezzük önöknek. ked
t•es elvtársak, testvéri szolida
ritásunkat, és kívánunk sok si
kert a népü.k függetienségéér: 
és bol.d.ogságáért 1,-ívott igazsá
gos harcban. 

lad, s rövidesen villarnosvonta
tású szerelvények közlekedhet
nek az 5335 kilométer hosszi.: 
Moszkva-Irkuck közötti sz�
kaszon. A vonal villamosítási 
nak befejezésével másfél é1 
alatt mintegy 10 milliárd n 
belt és 70 millió tonna szem, 
takarítanak meg. 

\ ASÚT 4500 ,1ÉTER MAGASBAN 

A Párizs-Lyon közötti 51' 
kilométeres tá\'on óránké·'' 
128 kilométeres átlagsebesség 
gel közleji:edik a Mistral Ex
pressz, Európa leggyorsabb YO 
nata. 

A világ legészakibb vasútvonala 

akik a nyílt pályán óhajtotta� 
leszállni. A vasúttársaság most 
elhatározta. hogy a visszaé!é• 
sek miatt a vonatokon meg• 
szünteti a vészfékberenclezésb 



1961. JANUAR 15. 

Emberek a vágányok között 
- A téli időjárás fokozott figyelmet követel -

Forró napsütésben, zord hi-
1 

ják a dolgozókat. Mégis me�-' vek ?,S_sze-. és szé_tkapcso}ásá
degben, esőben, sárban, hófú- döbbent?en sok b:;tl�set törté: n_ál, a Jannuvek k��é v�o be
vásban éjjel és nappal a vá- nik a vagányok kozott. Eddigi l4;!peskor, a mozgo _Jar!""ure va
gányok között tevékenykednek tapasztalataink szerint a bal- lo fel- vagy leugrasnal. 
a vasutasok. Ez a munkahely esetek zöme az év első hónap- A szolgálati vezetőknek 
nemcsak kenyeret, munkával jaiban, tehát abban az !dóben, gondoskodniuk kell a síkos 
járó örömet, de sok veszedel- történik, amikor 8: s�lgalat �- munkahelyek és lépcsők homo
met is jelent. látása szempontJabol az 1do• ko'.ásáról, a munkahelyek jó 

járás a legkedvezőtlenebb. megvilágításáról. mert ők fele-A szakvonali utasítások és 
törvényerejű munkavédelmi 
rendeletek - tekintettel a vá
gányok között dolgozók veszé
lyes munkájára - olyan intéz_ 
kedések� tartalmaznak, ame
lyek alkalmasak a dolgozók 
testi épségének megóvására. 
Éppen ezért, a szabályok be
tartása minden dolgozóra kö
telező. 

Szakmai és númkavédelmi 
oktatásokon állandóan oktat-

Vonatgázolás következtében 

pályafenntartási dolgozó 
váltóőr, váltókezelő 
kocsirendező 
vonatkísérő 
hídépítő 
mozdonyvezető 
kocsi tisztító 
raktári dolgozo 
kocsifelíró 
forgalmi szolgálattevő 
felügyeleti szolgálatot végző 

lősek a jó munkakörülmények 
Mit mutat a statisztika? megteremtéséért. 

A vágányok között végzett 
szolgálat teljesítése közben ta
valy januárban 22, februárban 
18, márciusban pedig 11 üzemi 
baleset történt. Legtöbb bal
eset vonatgázolás következmé
nye volt. Ezek után nem lesz 
érdektelen megnézni, hogy 
1960 elsó negyedévében hogyan 
alakultak az üzemi balesetek. 

megsérült: meghalt: 

11 
1 
3 
2 

1 
1 
l 
1 
1 

vezető 1 

2 
2 

2 

1 

-O-s-sz_e_s_en_:---:::23 _____ 8 __ 

Nem kisebb a felelősEégük a 
tolatásvezetőknek. a vonatve
zetőknek, a saruzók csoportve
zetőjének sem, mert munka
társaik tevékenységét állan
dóan figyelemmel kell kísér
ni ük. Nekik sem szabad meg
tűrni a helytelen és veszélyes 
munkamódszereket. 

A balesetek között legtragi
kusabb a járművek ütközői ál
tal történt összenyomás. mert 
ez pillanatokon belül halálos 
véget jelent. 

Örök törvény. hogy közel ál
ló vagy mozgó járművek közé 
álló testhelyzetben belépni 
nem szabad. Ugyanilyen ve

szélyes a mozdonv jelzólám
páinak ütközők előtt álló hely
zetben történő meggyújtása 
vagy igazítása. Az elmúlt év 
első negyedévében 6 szeren
csétlenség történt a szabály 
megszegéséből. 

Tolatás közben, gázolás következtében 
megsérült: meghalt: 

ütközők 
összenyomták: 

Most a kedvezőtlenebb idő
járás beálltával különösen Idő
szerű ezekről a balesete.1<ről a 
vágányol< között dolgozó vas
utasokkal mind az oktatáso
kon. mind pedig oktatásokon 
kívül is beszélgetni. Szükséges 
azért, hogy a múlt szomorú 
tapasztalatain okuljanak és 

kocsirendező 
vonatkísérő: 
sarus 
pályafennt. dolgozó 

4 
1 

1 

2 
3 

1 
kocsitisztító 1 

összesen: 
-- 6 ___

_
_ 

2 _
____ 6 

A vonatgázolásos balesetek 
zöme - 20 sérülés, 6 haláleset 
- januárban és februárban 
történt, míg márciusban 3 sé
rülés és 2 haláleset volt. 

Hallást gátló körülmények 

Ebből az a tapasztalat von
ható le, hogy a veszélyes he
lyeken az űrszelvényben tar
tózkodó vagy haladó vasutas 
két okból nem hallhatta meg 
időben a közeledő vonatot. 
Egyrészt a laza hótakaró nem 
veri vissza a vonat közlekedé
se közben keletkező zajokat. 
másrészt a hideg időjárás el
len védekezó dolgozó hallását 
akadályozza a fülekre húzott 
sapka. A vágányok között dol
gozó vasutas - ez a figyel
meztetés különösen a pálya
építési és fenntartási dolgozók
nak szól - szükségtelenül ne 
menjenek az űrszelvényen be
lül. Ha azonban kötelessége 
oda szólítja, füleit csak annyi
ra takarja, hogy az a hallás
ban ne gátolja, és minden pil
lanatban legyen elkészülve a 
vonat közeledésére. 

A téli idószakbán tolatás és 
gurítás közben a jegesedés 
miatt növekszik a veszély a 
síkossá vált talajon, de még a 
kitaposott úton is. Az ott fog
lalkoztatott dolgozóknak híg-

sokkal éberebben végezzék �adtan? __ meg�ontol� .. kell tci.-

1 
munkáju..1<:at. iesítemuk kotelesseguket. Ku-

lönösen vigyázni kell a jánnü- Konrád József 
....... 

Hogyan küzdjük le 
a villamosmozdony hiányt? 

A Kandó-rendszerű villa
mos-mozdonyok továbbfejlesz
tésének lehetősége úgy látszik 
végleg eldőlt . A hazai ipar 
nem foglalkozik tovább vele, 
de nyitva maradt a probléma: 
hogyan küzdjük le a villamos
mozdony-hiányt? 

Köztudomású, hogy az 50 pe
riódusú munkavezetékeink 
számára csak az egyenirányí
tós mo7.donyok jöhetnek szá
mításba. Külföldi tapasztala
tok is ezt igazolják. Az egyen
irányítós rendszerben két le
hetőség között kellett a vasút 
műszaki vezetőinek választa
niok. Nagyon helyesen az úg;,
nevezett fél vezető egyenirányí
tót vették számításba. amely 
- mert nem kényes az alkal
mazása - a vasúton kitűnően 
bevált. A magyar ipar tehát 
rövidesen hozzáláthat a kivá
lasztott prototípus gyártásá
hoz. 

Persze addig sok a teendő, 
míg ez a munka elkezdődhet. 

Da még 4i>bb �r: ha ezek a 
kiválasztott mozdonyok meg
ke tk a szernél,- és áruszál
lítást. Éppen ezért a vasútnak 
az önellátás megvalósításái.g 
külföldről kell villamos vonta
tóiármúveket beszereznie. 
Mint értesültünk. a MAV 18 
db 1250 LE-s Ward-Leonard 
típusú villamo.smozdonyt ren
delt. Ebből a rendelésből eb
ben az esztendőben (1961 !) már 
kapunk. s egy év leforgása 
alatt előreláthatólag vonóeró
hiányunkon a teljesen leszállí
tott mennyiség már segíteni is 
fog. 

A vi!lamosmozdonyokkal 
való ellátottság azt is jelenti, 
hogy további vonalak villamo
sítására iS sor kerülhc�. h'Ezen 
vonalaink villamosításának 
eddig legfőbb akadálya éppen 
a villamosmozdony-hiány volt. 

am111111111111111111111111111111111n1111111wm11111111111111111111111m11111111111111111111111111mu111111nu 

Az igazgatóságok egymásközti versenye 

Az 1960. november havi 
I 

kihasználásának eddig példa 
eredmények alapján az Jgazga- nélkül álló 17,25 ',on;nás ered
tóságok helyezési sorrendje és ményét. 
százalékban kifejezett teljesít-

1 Lemaradás mutatkozik 
ménye a következők szerint azonban a személyszállító vo
alakult (az elérhe'.ő legjobb natok menetrendszerúségénél, 
eredmény 100 százalék): a vonatok számánál és a késelt 

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

94,48 százalék, 
88,62 százalék, 
88,28 százalék, 
86,55 százalék, 
85,52 százalék, 
76,90 százalék. 

A november havi kocsiigé
nyes szállítási tervet 2.29 szá
zalékkal túlteljesítettük, ami 
azt jelenti, hogy 465 069 ton
nával több áru� szállítottunk 
el mint az előző év azonos 
időszal,ában. Jó eredményt ér
tünk el a mozdonyok gazdasá
gos felhasználásánál, a járulé
kos teljesítmények alakulásá
nál, a tehervonatok átlagos 
terhelésének emelésénél, és az 
üzemeltetés önköltségének 
csökkentésénél. Külön ki kell 
emelni a teherkocsik átlagos 

percek mennyiségénél egy
aránt. A tehervonatok menel
rendszerűségénél, a közvetlen 
és irányvonatok utazási sebes
ségénél, valamin� a kocsitar
tózkodási idő alakulásánál. Ha 
a november havi eredménye
ket az előző október havi ered
ményekkel hasonlítjuk össze, 
akkor azt állapíthatjuk meg, 
hogy a teherkocsik átlagos 
kihasználásának és a tolató 
vonatok utazási sebességének 
kivételével a �öbbi tényező 
eredményei visszaestek. 

A nowmber hónapban tör
t.ént viszonylagos visszaesés ar
ra figyelmezret bennünket, 
hogy a wrd téli időjárás alatt 
még nagyobb körültekintéssel, 
ésszerűen kell a munkát meg-
szervezni. 

A kedvező lcUiJAr.isban nem.csak a vasútonJ ha.nem a Dunán is zavar
t.al.an a teherforgalom. A felvétel KomArom t!l'I S:úiny !közöU készrut. 

··�·-

Néhány változás a szocialista munkaverseny 

1961. évi célkitűzéseiben 
A közelmúltban vasútigazga-

1 
óratervük mutatója már for

tói értekezleten foglalkoztak málissá vált. s ne1:1 eg:I'. e�t
az igazgatóságok közötti és az ben íé½=e és_:n.em elolendit:?ie a 
élüzem címért folyó verseny 

I 
gazdasagos uzemvitelre torek-

célldtűzéseivel. vésnek. A két szakszolgálat 
.. dolgozói ezután az élüzem cí-

. A rrel;(bcszélésen olyan d_on- mért folyó versenyben való t«:5�k szulettek, am�ye� el�se- részvételükkel segítik az igazg,tik a verseny tovabb1 szele- gatóságok munkáját sf_tését. hatásfokának emelé- A fentiektől függ�Uenül set. 
továbbra is az igazgatósá-Nem értékelnek például gok versenye marad a 

olyan mu,atókat, amelyek vasút végrehajtó szolgá.la-
ismétlőduek, máshol szere- tá.nak egészét átfogó ver-pelnek. senyforma. 
A jövőben nem vesznek A mozgalomnak alapvető fel-
részt az igazgatóságok kö• adata ezután is a vasút egé-
zötU versenyben a tá.vköz- szére vonatkozó hálózati ter-
lő- és biztosítóberendezési, vek teljesítésének. illetve túl-
valamint a pályafenntartá- teljesítésének elősegítése lesz. 
si szakszolgálat dolgozói. 0. J. 

A vasutas dolgozók 

3 

Egy jól sikerült oktatásról 

Hosszú időt töltöttem már el 
a vasút szolgálatában, de olyan 
jól sikerült oktatáson m�g n� 
vettem részt, mint januar 6-an 
és 7-én az új év elsö oktatá
sán, a�ely S:Íeged-R;ókus áll� 
máson zajlo"'..t le. Banfalvt Jo
zsef kereskedelmi állomásfó
nökhelyettes a január l-től ér
vényes, a feladott áruküldem�
nyek átvétele és az új ra,koda
si időről tartott igen alapos is
mertetést. 

Az előadás amellett, hogy 
lekö'.ötte a részvevők figyel
mét, élénk vitát váltott ki. Fő
leg az új rakodási idővel kap
csolatban hangz.ott el sok kér-
dés és észrevétel. T. K. 

Mi lenne ha 
Az u�zóközönség részéról 

sok panasz hangzik el Duna• 
földvár-feLsö megállóhely el
hanyagolt váróhelyiségére. A 
panasz jogos. A négy paddal 
ellátott helyiség valóban elha
nyagolt, ritkán takarítják. A 
padokra leülni, vagy a csoma
gokat a padlóra letenni nem 
tanácsos, mert a tyúkok is be
járnak és mindent összepisz
koLnak. Emiatt az utasok még 
esős időben is szívesebben tar
tózkodnak a szabad ég alatt, 
mint a váróhelyiségben. 

Mi lenne, ha a felsőbb srer
vek ellenőrzése egyszer ide is 
eljutna, és rendet teremtené-
nek? Bódy Ján<M! 

CIKKEINK NYOMÁN 

Lapunk egyik számában kö
zöltük Bognár Károly tapolcai 
levelezőnk Utolsó mohikán cí
mű rövid írását. A levélíró azt 
te:te szóvá, hogy a Balaton 
északi partján levő Lesenceto
maj állomáson, bár közelében 
halad el a villanyvezeték, pet
róleum és olajlámpa pislákoL 

Azóta Lesencetomaj állomá
son is kigyúlt a fény. A levél
író január 6-án kelt levelében 
örömmel értesíti szerkesztősé
günket, hogy az állomás helyi
ségeiben modem fénycsóvilá
gítást szereltek be. 

Ugy,ancsak BognáT KdrQly, 
Nem mindegy_ tél 1,-agy nyár 
című írása nyomán csökken
tették öt kocsival a Budapest 
-Tapolca között közlekedő 
1114/1115-ös számú vonatpár 
nyári idényhez méretezett. 14 
kocsiból álló szerelvényét. 

A pécsi igazgatóság vezetői 
is figyelemmel kísérik a lap
ban megjelent cikkeket. Ha 
valamelyik cikkünk hiányos
ságra mu';at, vagy problémát 
tartalmaz, kivizsgálják, és az 
eredményről minden esetben 
tájékoztatják a s?,erkesztósé
get. 

A közelmúltban a lapban 
megjelent Sorompó kellene, 
Mit várunk a kongresszustól, 
Ne sértsük me11 mások önérze
tét és Melyik állomás a legsá
rosabb című cikkek nyomán 
tett intézkedésekről kaptunk 
értesítést. 

A köttlmllltban (lj ,izén�:rere16 I· iskolai oktatásának tapasztalatairól 
kapott a komáromi fűtóház. A 

szerelö előnye, hogy a mozdon�• f 
keven·c kapja a sz.enet 6s lé-

,

. 
nyegesen r6rtdebb id6 alatt tör-: 
ténik a szerelés, mint. korá.bbar 

' 

r 

Az 1959,60-as tanévben 9131 
vasutas kezdett a továbbtanu
láshoz. Ebból 6605 fő az álta
lános iskola különböző osztá_ 
lyaiban tanult. De a szol
gálati elfoglaltság és egye
bek miatt az év véisén csak 
4995-en tettek osztályvizsgát. 

Az eredmény a lemorzsoló
dások ellenére is figyelemre 
méltó. hiszen az elözö években 
az általános iskolák különböző 
osztályaiban mindössze 300-
:'iOO vasutas tan u1 t. 

Az 1960/61-es oktatási év 
előkészítése már a tanév befp
jezése elött megkezdődött. A 
fó figyelmet a korábban kez
deményezett és számos helyen 
létrehozott közoktatási bizott
ságok tevékenységére, az alap
szervezetekben pedig a bizal
miak által végzendő felvilágo
sító és szervező munkára irá
nyította a kul túrnevelési és 
sportosztály. 

f:saknem 10000 

dolgozó tanul 

A megyei bizottságok több
sége is napirendre tűzt-e az ok
tatás értékelését. A megyei b!. 
zottságok egyrésze helyesen 
törekedett az általános iskolai 
oktatás kiterjeszté.<ére. Közü
lük Het•es, Veszprém, Tol11a és 

Bács-Kislcun megye bizottsá
gainak tevékenysége volt a 
legcéltudatosabb. A területi 
jellegű megyei bizottságok kö
zül Borsod és Hajdú-Bihar 
megyében végeztek legeredmé
nyesebb munkát. 

A felvilágosító és szervező 
munka eredményeként 9748 
dolgozó jelentkezett tovább
tanulásra. Ebböl 7341-en az 
általános iskolában kezdt.ék 
meg a tanulást. A szolgálati 
helyeken 52 üze'Ui iskola kezd
te meg működését. 

A statisztika szerint az eló
ZÖ évihez viszonyítva f.;,jlődés 
tapasztalható. Különösen az 
üzemi iskolák száma nőtt meg. 
Több olyan szolgálati helyen 
ért.ek el jelentós eredményt, a 
dolgozók iskolába való bevo
násá t illetóen, ahol az elmúlt 
években még alig tanult vala
ki. Szeged állomáson például 
két osztállyal működik üzemi 
iskola. Szerencs állomáson 72, 
a Hámá.n Kató fűtőházban 77 
fó tanul. Üzemi általános is
kolát szerveztek 47 fővel a 
MAV-Kórházban A múlt év
ben mjndössze 6�an tanultak. 

Dicséretes az együttműködés 
a szakszervezeti bizott.ság es a 
szolgálati vezetés k!lz!!tt a 
dombóvári fűtöházba-n. ahol 
91 fő tanul az általáno.s iskola 

különböző osztálya1ban. A 
múlt évi 47 fővel szemben az 
idén 74-en tanulnak Ta.lpolcán 
az üzemi iskolában. A művelő
dési ház is segíti a dolgozók 
tanulását, időközönként korre
petálásokat szerveznek szá
mukra. Több sza.<Szervezeti 
bizottság körültekintően elő
készítette a beiskoláztatást és 
arról is gondoskodott, hogy az 
oktatási bizottság tagja; rend
szeresen érdeklődjenek a ta
nulmányi előme.t,etelekrl'' 

Olyan szolgálati helyek is 
akadnak. ahol egyéb helyes 
módszerekkel ösztönzik a dol
gozókat a továbbtanulásra. A 
Gyöngyösi Kitérógyárt6 VV
ben az elmúlt évben jelesen 
végzett dolgozókat megjutal
mazták, s az új tanévben a 
legjobbak ingyen kaptak tan
könyvet. 

Szombathely kivételével az 
idén sem kielégítő a járműja
vítók: szakszervezet! bizottsá
gának tevékenysége. A Land
ler JáTműjavítóban, ahol több 
mint 1000 azoknak a dole:ozók
nak a száma, akik nem ren
delkeznek az általános iskola 
8 osztályával, az idén csupán 
77. az Északi Járiml;avítóban 
péaig 78 dolgozó jelentkezett 
továbbtanulásra 

A tapasztalatok azt bizonyít-

ják, hogy az üzemi iskolák 
kedveltek, sót a legkedvezőbb 
oktatási formának bizonyul
nak. Felszerelésük azonban 
nem kielégítő. Gyakran helyi
séghiánnyal küzdenek. Egyes 
helyeken a szolgálati főnökök 
sem szívesen veszik az ilyen 
iskolák szervezését, mert sze
rintük az csak gondot okoz. 

1\Ii a leendő? 

A szakszervezet elnöksége 
decemberben tárgyalta a dol
gozók iskolai oktatásának ta
pasztalatait. Határozatában 
leszögezte, hogy a szakszen'e
zeti bizottságok egyik legfontosabb teendője a lemorzsoló
dások megszüntetése legyen. 
A jövö tanévre már 1961 feb
ruárjában meg kell kezdeni az előkészületeket. Szélesebb körben kell alkalmazni a le\·elezö 
oktatást. Az üzemi iskolák legelemibb felszerelését anyagi eszközökkel biztosítani kell. A továbbtanuló dolgozók korrepetálására megfeleló összeget kell biztosítani. Végezetül írás_ beli dicséretben részesítette azokat a szolgálati \'ezetőket es aktívákat. akik tevékenyen közreműködtek a dolgozók Iskolai oktatásának szervezésében. 
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Névadó ünnepség Debrecenben MUNKAVÉDELMI ŐRJÁRAT 
Közel negyedszázada dolgo- A SZOT elnökségének 1960. sok kiviteleúsének ellen- védelmi felügyelője. Legutóbb 

zik a vasútnál Ládi Ferenc, október 21-i határozata a szak- őrzését társadalmi üggyé 1060. december 6-án a kocsi-
Debrecen állomás térmestere. szervezetek feladatává tette a kell tenni. osztály területén elhelyezett 
Felettesei és .dolgozótársai beruházások tervszerű meg- A szakszervezetek munka- 80 tonnás emelőgép üzembe
egyaránt kötelességtudó, pon- valósításának társadalmi ellen- védelmi bizottságai akkor jár- helyezési eljárása során az ész
tos embernek ismerik. Másról I őrzését és segítését. A határo- nak el helyesen. ha megszer- lelt hiányosságok miatt nem 
1s nevezetes a Ládi család. A I zat rámutatott a h�ruházások vezik a beruházások és fel- engedélyezte az emelőgép mű
múlt év végén megszületett a 

1

. és felújítások megva;ósításánál újítások ellenőrzését, a határ- ködtetését és kiírásokat v�g
család tizenkilencedik gyer- jelentkező hibákra is. idő betartására. valamint a zett a hiányosságok felszámo-
m

��- T bb Lád. fi • . d .  A határozatból adódóan a kivitelezés minőségére Yonat- lására. 
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rik majd Sanyika fejlődését I feJeződ.1enek be hatan dőre. A ge , , _a . ervmo_ ?s• so at, a melyekkel szemben érvénye
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Ko�S: �tv:na közle: k_i.tlö':1ö5<:n a szociális jellegü A szaksz-:rvezeti_ szerveknE;k vonást. 

kedés- és postaügyi m1mszt.er letesttmenyek - legtöbbs?.ór a m�g (<':11 kove_te]nmk a vasut A vasút irányító szerveinek 
és az igazgatóság ajándékát. dolgo_zó� . 1:1unkakörülm�n!,ei-
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iran_Y1to szervetol. hogy . cs�_k a beruházások és felújítások 
A népes Ládi család ajándékot I nek iavitására_ fordíta:1do osz- a,: altaluk elf'?g�dott és_ JÓ\ :e:- tervezésénél módot kell talál
kapott a szakszervezet elnök- 1 szeg elvesz�set_ Jelen\lk. A �el h��_YOU beruhazas) pro�1 am �s 

I niuk a dolgozók véleményé-. . 1
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'- • nem hasznalt osszegek, az at- �,1teb tervek uta:1 k":zdhes- nek megismerésére Fel kell sege o , a sza szerveze aJ u h . 'd . ,.._ h 
. . · k k.. sek m= a beruha?.á.� e., fel- . 

Bihar megyei bizottságától, uz? 0 ucru aza�o. •. a ove!- . . , . '-':' . . hasznalniuk mindazokat a 
Debrecen állomás szakszerve- ke2;0 . év beruhazasi keretet uittas kn telezesét. helyes javaslatokat, amelyek 
zeti bizottságától és a nóta- ternehk. A vasút fejlődéEe soran egy- elösegitik a beruházás és fel-

KERESIK A CIKK ÍRÓJÁT 
nácstól is. · re több létesítmény kerül ki- ú,ítás gazdaságos megvalósf-

Az édesanya könnyes szem- A tervszerútlenségek ellen vitelezésre, új gépek kerülnek lását. a biztonságos technoló-
mel mondott köszönetet az l . . . beállításra, új technológiai gia kialakítását, a swciális jel-

LapunlJc december 1-1 sza
mában Ne sértsük mások ön
érzetét c. cikkünk!ben figyel
meztettük Cs. állomás főnökét 
helytelen magatartására. 
Egyébként ahol még érvénye
sülhet a !kritikátlanság 
márpedig ez érvényesül, ha a 
szolgálati vezetö gyakran sér
teget nálánál alacsonyabb be-
06Ztású dolgozókat - rend
szerint megindul a hajtóvadá
bzat, ki merésrelt szót emelni 
a rettenthetetlen vezető ellen. 

Ilyesmi történhetett cikkünk 
megjelenése után is. 

Az állomás szb-elnökének 
„a.1áírásáool" mézes mére,ggel 
csepegtetett szavak kíséreté
ben kérte me11kesztóségünket 
a Cs. állomásról küldött levél, 
hogy a cikk alapját képező 
anyagot bocsássuk a sza:kszer
Yezeti bizottság rendelkezé
sére. mert Tudni akarják ki 
írta a cikket, bár a cikk a 
valóságnak megfelelő ténye
ket közölt. 

Válaszunk, melyben tenné
szet.esen megtagadtuk a kérés 
teljesítését, valóban az szb
elnök kezébe jutott. 

- Hogy ószintq legyek -
írta erre az szb-elnök -
meglep6d1.,e olvastam leveW
k.et, Azt vettem ki belöle, 
hogy én állitólag 1'eiklamáltam 
és leé1'tem a. vonatkozó a.nyag 
1-ia.dását. úgy látszik, va.la.k' 
nevemet ha.szruí!ta. fel arra, 
hogy a. cikkíró kilétét megtud
ja. Eljárása. ellen határozottan 
tiltakozom. 

Mivel válaszunk ezek sze
rint nem a titokzatos érdek
lődőhöz érkezett meg, ezúton 
közöljük vele, hogy a kérdé
ses cik'ket lapunk egyilk bels-5 
munkatársa írta. 

Mi nY'l.lgodtan mutatj'Ulk fel 
ká1iyáinkat. melyekre szintén 
az van írva. 'hogy az utóbbi 
tizenöt évben nagyot fordult 
a világ. Még akkor is, ha ezt 
e,gyesek nem akarják észre
venni! 

ajándékok�rt és a Sanyika de!':g!
k megakadalvozasa er- módszerek alakulnak ki. le!l� kérdések helyes megol� 

tiszteletére rendezett szocia- e n 
Létesítmények. gép<'k clasat. 

lista névadó ünnepségért. a beruházások é6 telújitá- munkába állításánál elen- Ezen tulmenően fontos kö-
• ..,_,,. gedhetetlen ezek felülvizs- vet.elmény, hogy csak a teljes 

gálata munkavédelmi tervdokumentáció alapján 

Úiszerű kezdeményezés 
Budapest-Soroksári út állo

máson és a. Kikötő MÁV-ki
rendeltségén a múlt év tava
szán három brigád tűzte célul 
a szocialista cím megszerzé
sét. 

A brigádok egész éven át 
szorgalmasan dolgoztak. Ter
mészetesen, a tanulást sem ha
nyagolták el. Egy brigádtag el
végezte az általános iskola 
VII. és VIII. osztályát. ketten 
a tisztképző levelező tago
zatára iratkoztak be. A brigá
dok a termelésben is megáll
ták a helyüket. A tervet él
üzem szint fölött teljesítették. 

Figyelemre méltó az a. kez-

deményezés is. amelyet a ko
csiforduló rövidítése uégett hO
nosítottak meg. A Kikötő ki
rendeltségén dolgozó brigád 
elhatározta, hogy a kocsik elő
rerakásával havonta 1000 órát 
takarít meg. A vállalást túltel
jesítették. December 1 -lg 22 
ezer 922 órát takarítottak meg. 
Ez azt jelenti. hogy a három 
és fél napos kocsiforduló fi
gyelembevételével 273 kocsi
val növelték kocsiparkukat. A 
megtakarítás pénzbeli értéke 
pedig meahaladja a 400 ezer 
forintot. 

Csendör János. 
Kikötő MÁV-kirendelt.<;ég 

Egy or oslásra váró jogos kérés 

szempontból. hagyják jóvá és kezdjék meg 
Az előzetes munkavédelmi el- az új beruházások (rekonst• 
lenőrzés terén maradéktalanul rukciók) kivitelezését. A szak
érvényre kell juttatni a Mun- szervezeti szervek ellenÓlizzék 
ka Törvénykönyve és az Alta- ennek végrehajtását, tekintsék 
ló.nos Balesetelh.árító és feladatuknak a beruházások és 
Egészségvédő óvórendszabály felújítások gazdaságos és 
erre vonatkozó előírásait. ütemterv szerinti megvalósí-

Az előzetes munkavédelmi tá�ának ellenőrzését, segítését. 
ellenőrzést illetően, dícséretet 

I 
Ellenőrizzék, hogy a beruházá

érdemel Kiss László elvtárs, a sí és felújítási szerzódéseket 
La.ndler Jármüjavító munka- időben megkössék. 

Megfelel  a valóságnak 
Válasz a „Munkavédelmi órjárat11·ban közöltekre 

......... 

Lapjuk 1961. évi 1. számá
ban megjelent Munka,:édeLmi 
őrjárat című cikküket elolvas
tuk és az abban közölt, a Dé
li Fűtóházra vonatkozó tények 
sajnos megfelelnek a valóság
nak. Egyes szolgálati helyek 
vezetői és biztonsági megbí
zottai a munkavédelemmel 
kapcsolatos feladatokat még 
mindig nem tekintik a dolgo
zókról való gondoskodás alap
vető törvényének. Még szá
mosan felesleges adminisztra
tív ténykedésnek minősítik a 
balesetelhárítás ügyét. 

li Fütóház volt fónökét a la
zaságok és egyéb problemák 
miatt fo'\·áltottuk. Kiss Gábor 
külsős mozdonyfelvigyázó és 
Dömötör Zsigmond biztonsági 
megbíwtt oktatótiszt ellen fe
gyelmi eljárás lefolytatására 
adtunk utasítást. mivel a dol
gozók oktatását elmulasztot
ták, illetve annak megtörtén
tét nem ellenőrizték. 

A szegedi szakszervezeti könyvtár munkájáról 
Télen főként a vonatkísérők 

vannak kitéve az időjárás vi
szontagságainak. A Nyuga.ti
teherpá.lyaudva.rról naponta 
60-70 vonatkísérő indul út
nak a D-vonatokkal az ország 
különböző részébe. Ereknek a 
vonat.kisérőlrnek megfelelő he� 
lyiség hiányában a szabad ég 
alat\ a vágányok között kell 
megvárniuk, míg összeállítják 
a vonatukat. 

vonatkíséróknek az a lehetó
ségük is megszűnt, hogy leg
alább a s.:élvédett folyosón 
meghúzódjanak. 

Töb-b mint 4700 kötet könyv hány szocialista brigádtag ne
várja az olvasókat Szegeden, a vét is megtalálni már a karto
szakszerirezet központi könyv- nokon. Meglepő viszont, hogy 
tárában. A könyVtá1' a. múit kevés könyvet kölcsönöznek a.z 
évben 24 468 kötetet kölcsön- igazga.tóság dolgozót, és a szol
zött a vasutas alva.sóknak. A gálati helyek fiataljai. 
nyilvántartás szerint ma már Mint őrdögh János ,könyv-
654 azoknak a száma, altik '-.árostól megtudtam, az idén 10 

Mühelybizottsági ér1:ekez.le
tekeL., termelési ta,nácskozáso
kon azóta állandóan felvetődik 
ez a probléma. A vonatkísérők 
-joggal kérik. hogy biz�sítsa
nak számukra meleg helyisé
get. Jogos kérésüket, az ese
ménynaplóba tett bejegyzésü
ket azonban nem vesti figye
lembe senki. 

Osztályunk az ilyen káros 
nézetek ellen már számos in
tézkedést tett. Ilyenek például:  
az ellenőrzések, a tapasztalat
cserék. a megfeleló módszerek 
elméleti és gyakorlati ismerte
tése, az oktatást elmulasztók 
felelősségre vonása stb. A Dé-

Rendeletileg szabályoztuk, 
hogy szolgálati helyeinken 
hajtsák végre az új felvétel!!!; 
dolgozók előírásszerű baleset
elhárítási oktatásának meg
tartását. Más szolgálati hely
ről áthelyezett, vagy katona
ságtól visszatért dolgozókat új 
felvételesként kezeljék és ré
szükre minden esetben. mun
kába állítás elótt adják meg 
az elméleti és gyakorlati ok• 
tatást. és ennek megtörténtét 
tartsák nyil,·án. 

rendszeresen látogatják a ezer forintot költenek új köny-
könyvtárat. vekre, s talán a könyvtár rég- tvekkel ezelőtt a Nyugati

pályaudvar raktárait átépítet
ték. Az egyik raktár ,·égében 
levő forgalmi és kocsirendezői 
helyiségeket megszünte�ték. A 

Az olvasókról vezete't nyil- óta húzódó elhelyezési problé
vántartási kartonok mást :is mája is megoldódik. Aszta1lts János 

Rakosrendez.ó elárulnak. Az állandó kölcsön.- ! Tótka Károly, 
zók zöme például nő. De né- Szeged 

A debreceni MÁV Filharmonikus Zenekar tevékenységéről 
Kél béllel a határidő előll 

Szorgalmas emberek dolgoz- vábbították a személy- és l.e
nak a makói fűtőházban. Mo- hervonatokat. 100 elegytonna 
torszerelők, lakatosok és uta- tervüket 137,7 százalékra tel
zók mind azon fáradoztak, jesíte�k. Említést érdemel az 
hogy túlteljesítsék az 1960. évi anyagtakarékosság is. A fűtő
terve�. Törekvésük sikerrel ház dolgozói 29 037 kilogramm 
járt. Éves tervüket két héttel gázolajat takarítottak meg. 
az év vége előtt befejezték. Decemberben a megtakarított 

A cikkben közölteket mi 
elvtársi segítségnyújtásnak te
kintjük. Az a tény, hogy a 

· nyilvánosság bevonásával bí
rálja lapjuk az egyes szolgála
ti vezetők nemtörődöm maga
tartását, széleskörü társadalmi 
üggyé teszi a munkavédelem
mel való foglalkozást, mely 
sajnos, ez ideig csak a mun
kavédelmi szervek kizárólagos 
feladatává szorítkozott. A lap
jukban közölt cikkért, mint 
elvtársi segítségért. ezúton is 
fogadják köszönetünket. 
Benke Károly m. főfelügyelő, 
a IV. osztály vezetőhelyettese 

Vasúti esomópontjainkon 
sokszor talállmzunk. egy vasúti 
kocsival. Rajta fehér alapon 
piros betűkkel: Deb-receni 
MAV Fi'11ar-móniku.sok. 

Kiket rejt a cím, mi a hiva
tásuk, feladatuk? 

A zenekar csaknem négy 
évtizede alakult. Tagjai 30 
éven át önkéntes, társadalmi 
munkában teljesítették a ze
nei kultúrmissziót. Érdemeik 
alapján 1952-ben kormányza
tunk hivatásos zenekar rang
jára emelte az együttest. 

Azóta a zenekar Deb-recen 
város és a keleti országrész 
zenei életének legfontosabb té
nyezője lett. Széleskörü mun
kájukra jellemző, hogy a 
vasutasok és más üzemek dol
gozói számára hozzáférhetővé 
tették a zenekultúrát. Csak az 
elmúlt évadban Debrecenben 
tíz, más vidéki városokban 
harminc hangversenyt adtak. 
A debreceni Csokonai Szín
házza.l kötött szerződés alap
ján a zenekar helyben 60, vi
déken 130 opera- és operett
előadáshoz nyújtott zenei kí
séretet. 

A vasutas dolgozók meghí
vása alapján 12 üzemi hang
versenyt rendezett Debrecen
ben. Többször szerepelt Zá
honyba.n, Püspök./.adányban, 
Mátészalkán és. egyéb cs,omó
pontokon. 

A zenekar a keleti ország
részen túl a Dunántúl ipari 
városait is feikereste. VáT
pa.lota, Ajka, Pétfürdő, Veszp-

,-ém és SztáUnvá1'os is sokszor Lukács Mikl6s, Rubányi Vit
hallgatta muzsikáját. Szere- mos - MA V vezet-ó karna
peltek Nagykanizsán, Zala- gyok -, Vaszy Viktor zene
egerszegen, Komlón, Mohá- i�ató, Kórody And1'á.s és 
cson is. Pécsett a va,-ázsfuvo- Németh Gyul.a operaházi, va
lát és az Ala,-cosbált szólaltat- !amint Gulyás Gyö,-gy kétsze
ták meg. Szombathelyen ma is res nemzetközi díjat nyert 
emlékezetes a Ha.ladás Va.suta.s kóru.skarnagy. A külföldi kar
Dalkör 60 éves fennállása al- mesterek közül ebben az 
kalrnával rendezett jubileumi évadban Va.vayannis gorog, 
hangverseny. továbbá a belga rádió és tele-

A lakatosok a motorok és üzemanyaggal üzemeltették a 
személykocsik javításánál 136 vonta'-.ó járműveket. 

Az utazók pedig balese';.rnen- Boros Jenő SZB-titkár, százalékos eredményt értek el. 
l tesen, menetrend szerint to- Makó 

Az elmúlt évad végén a bu- vftió karmestere látogat el az 
dapesti Zenemüvészeti Főislw- együtteshez. A vendégmúvé
!án az u; világ szimfónia, szek közül Cserny Stefanszka. 
majd a Debreceni Zenei Hetek lengyel zongoraművésznő, a 
díszhangversenyén Bartók: hazaiak közül Fischer Annie, 
Csodálatos mandarin-ja Garay György és Kovács Dé

Levél Koreából 
mindkettő Rubányi Vilmos nes lép fel a zenekarraL Korea fel.szabadulása után óriási ütemben 
vezényletével - jelentette az A jövő év tavaszán ünnepli kezdődött az ország, eze-n belül a vasút újjá-
évi munka befejezését. Debrecen a városalapítás 600 építése. A munka nem volt könnyű, mert a. 

A zenekart neves, világhírű éves évfordulóját. EJlJJ.ek ke- 3apán elnyomó/G elhanya.golt, lerombolt va.s
külföldi karmesterek is vezé... retében kórusfesztivál szín- 1 utat hagytak ránk öi·ökségül. A koreai va.s
nyelték. Többek között: Ca.,-7,o helye lesz Debrecen. A utasok azonban összefogtak, és rövid idö alatt 
Zecchi és Lamberto Cardelli vasutas filharmónikus zenekar helyreállították az ország vasúti közlekedését. 
olasz, Szmetacsek cseh és K. itt is jól akar szerepelni. A helyreállitott va.sút forgalma évről évre 
Mazu1' német karmester. Ez A zenekar szocialista kul- növekedett. 1959-ben a vasúti á1'Ufuvarozás 
utóbbi Anne Rose Schmidt túrmunkájához anyagi és er- már a. tizenegyszerese volt az 1946. évinek. 
zongoraművésszel együtt lé- kölcsi támogatást nyújt a Megsokszorozódott az utasforgalom is. A fej
pett fel. KPM 1/3 szakosztálya, vala- !ődés ütemét legjobban az alábbi számok iga.-

Tovább lehetne sorolni a mint a helyi tanácsi és társa- zolják. Közvetlen a felszabadulás után vas
szebbnél szebb előadásokat és dalmi szervek, de elsósorban úttmkon 10,6 nap volt a kocsiforduló idö. Ez 
bemutatókat. A zenekar fő a Vasutasok Szakszervezete. a szám 1949-ben 6,7. 1957-ben 4,4, 1959-ben pe
célja a MA V üzemi hangver- Ezektől a mindig és minden- dig már 3,1 nap,-a. csökkent. 
senyek állandó és fokozatos ben segítő szervektól kéri Az áru be- és ki,ra.kása is meggyors-ult. Ez 
bővítése, hogy a vasutas dol- most a Zenekari Főnökség, főként a gépi rakodás bevezetésének köszön
gozók széles rétegeit, akiket a vegyék fontolóra, hogy a zene- hető. 1958 els6 felében az á1'U ki- és beraká
múlt elzárt minden kultúrától, kar létszámát miként lehetne sának 31,5 százalék/2t már gépek segítségévei 
bevonják a zenét kedvelő és a jelenlegi 55 főről a koráb- végezték. 
értő, szocialista élet.szernJ.életú ban megállapított 78 főre Azok a kezdeményezések és mozgalmak is 
emberek közé. visszaállítani. Egy ilyen intéz- segítik vasútunk fejlödését, a.melyek a vas-

A már megszervezett bér- kedés a zenekar kultúrhivatá-

1 

utasok között s•ületnek Ilyen kezdeményezés 
Jeti hangversenyek iránt nagy sának maradéktalan ellátásá1 o kombinált. metve komplex brigádmozga
az érdeklődés. Vez.ényelni fog: segítené elő. Dunk.el Frigyes lom, amel11et 2Z rendeLkező és középáilomáson 

vezettek má,- be. Ezek a brigádok különböző 
szolgálati ág dolgozóiból tevődnek össze. 

A mozgalmakat és az új munkamódszereket 
az üzemek iparvágányain is bevezettük. Ez
áLtal a.z iparvágányokon 1958-hoz viszonyítva 
0,45 óráual csökkent a kocsitartózkodási idő. 

A jól dolgozó vasutasokat és a kiváló ered
ményt elért állomásokat, szolgálati helyeket 
kormányunk kitüntetésben részesíti. Az élen
járó állomások közül Gecsan állomást a Sza.
bad Függetlenségi Érem e!sö fokozatával tün
tették ki. A vasutasok közül Csö Csi Zang, 
Gáng Uan Mu, Zin Seng Jan kapott maga.s 
kitüntetést. 

Vasutasa.ink az állomások és vonatok tisz
tántartásáro, a. kultu,-áit utazás megteremté
sére, az utasok nevelésé,-e is nagy gondot for
dita.nak. A nevelő munka hatására az utazó
közönség is jobban vigyáz az állomások és a 
i·asúti kocsik be1'endezésére és tisztaságára. 

Legközelebb megint írok a mi életünkről. 
J"ó munkát, sok sikert kívánok a magya.r 
vasutasoknak. 

Bá.k Zong Thek, 
Korea, Gilzu állomás 
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a 
Sopro nban megnőtt 

szakszervezet tekintélye 
A szegedi vasutasok segilsége 

a lennelőszövelkezeleknek 
A Szeged közelében lévő 

Csa.nádpalota község területén 
hét termelőszövetkezet múkö
dik. Ezekben a tsz-ekl>en a 
múlt év során 45 napot töltöt
tek a szegedi vasutasok. úgy
szólván nem volt olyan hét, 
hogy a patronálók ne küldtek 
volna valakit Csanádpalotára. 

zamosan haladt a nyilvántar
tás mind a hét tsz-ben. 

ben a munkában is segítettek 
a vasutasok. Előfordult, hogy 
az egyik termelőszövetkezet új 
Zetort vásárolt, de a szükséges 
vizsgáztatást megfelelő nyom
tatványok hiányában nem tud
ták elvégezni. Ezeket a nyom
tatványokat is a pat.ronálók 
szerezték be. 

Az elműlt években alig volt 
kapcsolat a szo1gálati fónö
li:ök és a szakszervezeti bi
:wttságok között a GYSEV 
swlgálati helyein. Különösen 
az igazgatóság akkori veze.. 
tője mellőzte a szakszervezet 
segítségét. Jellemző. hogy még 
olyan értekezletekr e ..,m hív
ták meg az SZB-tltkárokat, 
amelyeken a dolgozókat érin
tő problémákról tanácskoz
tak. A rossz kapcsolat követ
kezményeképpen a szakszer
irezet tekintélye is• csökkent. 

akad javítanivaló. A szakszer- - Örömmel tettem eleget 
vezeti bizottságnak többet és a kérésnek - vette át a szót 
rendszeresebben kell foglal- a fűtöházfőnök. - Elvégre 
kozni a bizalnúakkal és a mint szervezett dolgozónak, 
munkaversennyel. nekem is kötelességem segí-

A patronálókból nemcsak 
politikai , hanem gazdasági se
gítséget is kapott a termelő
szövetkezetek vezetősége. A 
gazdasági épületek létesítésé
nél például a vasutasok készí
tették el a terveket, majd a 
kivitelezéshez műszaki és 
szakmunkás segítséget is ad
tak 

A fútőháznál eredméDyes teni a szakszervezeti bízott
munkát végez a szaksze,·ve- ság munkáját. 

Ez az állapot ma már a 
múlté. 1960-ban új útra lép
tek Sopronl>an. A szakszer
vezetnek is nőtt ·a tekinté

zeti bizottság. A fútóházfönök Egyik mozdonyvezetőnek 
és a szakszervezeti bizottság még a feleségével is besz.élt, 
között jó a kapcsolat. Erről hogy mielőbb célt érjen el. 
személyesen is meggyőz&i- De előfordult olyan eset is, 
hettünk. Az a tény, hogy a hogy a fútőház főnöke a 
fűtőházban százszázalékos a szakszervezeti biwttság köz
szervezettseg és jó a tagdíjfi- l>enjárására intézett el vala
zetési készség is, eredményes mit. Ilyenkor azonl>an mindig 
munkára vall. S mint a l>e- megmondta az illető dolgozó
szélgetéből kitűnt. ebl>en nak. hogy nem neki, hanem 
Pajo,r Ferenc fűtőházfónök- a szakszervezetnek jár a kő-

Az igazgatóság könyvelői 
például a tsz-ek könyvelésé
ben segítettek. Az állandó se
gítség azt eredményezte, hogy 
a gazdasági munkákkal párhu-

Az előlegek kiosztása is zök
kenő nélkül haladt, mert eb-

......... 

Vasutas családtagok 

a termelőszövetkezetekben 

A csanádpalotai termelő-
szövetkezetek patronálása mel
lett részt vesznek a szegedi 
vasutasok a most folyó agitá
ciós munkában is. Szeged kör
nyékén ugyanis még nem feje
ződött be a mezőgazda5ág szo
cialista átszervezése. Az a 
negyven vasutas például, aki 
naponta 20-30 kilométer tá
volságra jár ki felvilágosító 
munkát végezni. jó felkészült
ségről, lelkiismeretes munká
ról tesz tanú bizonyságot. 

nek is nagy része van. szönet.. 
lye. 

Hogyan történt? Erről be

szélgettünk Bónis La.jossal, a 
szakszervezet Győr-Sopron 
megyei bizottságának elnöké
vel, a központi vezetőség tag

- A nyár végén, amikor a Hogy a fűtőházban jó a vi-
szervezettség állását vizsgál- szony a szakszervezet és a 
tuk, feltűnt, hOOy k_ét moz- szolgálati főnök között. an
donyv11zető kivételével min- nak egyik jele: jutalmazást. 
cfenki tagja a szakszervezet- kitüntetést már el sem tudják 
nek, - mondotta az SZB- képzelni anélkül. hogy a szol
titkár. - Mivel a két moz- gálati főnök meg ne hallgas
donyvezetö húzódott a sza.k- s.a a bizalmiak és a szakszer
szervezeti tagságtól, 'Pajor vezeti bizottság véleményét. 
elv�ársat i.s megk�rtem, hOfl}I Nagy'9V sokat javult a kap
segitsen a meggyoző munka- , csolat a többi szolgálati he-

Az elmúlt években gyakran 
l 

lesége belépett a tsz-l>e. Ha
esett szó a kétlaki vasutasok- sonlóan cselekedte½ _má�ok is. 

jával. 

ró!. Valóban sok.in voltak Honivan Jouef S-i:iládi Sándor Szeged 
olyanok, akik a szolgálat mel- •••"• 
lett néhány hold földön gaz
dálkodtak. Ez az állapot nem
csak a szolgálat rovására 
ment_ hanem az illető egészsé
gének is ártott. 

Adósságmentesen zártuk az é" et 

niök, hogy ne maradjanak el a 
szereléssel. 

- Amikor megválasztottuk 
az új megyei bizottsá,got, fel
adatnak tekintettük a szak
szervezeti bizottságok mun
kájának megjavítását - mon
dotta. - Először Sopronban 
igyekeztünk rendberakni a 
szénát. Az SZB-tibkáTokkal és 
a szolgálati főnökökkel foly
ta.tott beszélgetés e,redménye

ban. Jyen is. Visi Ferenc 
A mezőgazdaság szocialista 

átszervezésével sorra megol_ 
dódtak ezek a problémák. 
Pilis és Olló december első fe
lében vált termelószövetkeze-
ti községgé. Mindkét községből 
sok vasutas jár be a főváros 
különböző szolgálati helyeire. 

űzemünknek nehéz .feladato
kat kellett megoldania a múlt 
esztendőben. Ennek ellenére 
adósságmentesen zártuk az 
évet. Asztalosaink és bogná
raink például a tervezett 1000 
köbméter CH-faanyag helyett 
1254 köbmétert használtak fel. 
Ezzel több mint 752 OOO forin
tot takarítottak meg, 

Gazdaságosabb lenne, ha 
műhelyenként szakosíta
nák a javítandó kocsikat. 
Az üzeni. baleseti statisztiká-

............. 

A Hajdú-Bihar megyei bizottság nyilvános ülése ja is jobb az előző évinél. Eb
ben nagy része van annak, 
hogy 1960-ban sokat javult a 
balesetvédelmi propaganda. 
Hetenként kétszer balesetelhá
rítási és egészségvédelmi kis
filmeket vetítenek a dolgozók
nak. Az idén az üzemi balese
teket filmre veszik és azokat 
is levetítik. 

ként aránylag rövid idő alatt . • . 
sikerillt  előrehaladni. Szoro-

1 

A szaks:er:·ezet . Ha1du-B�

sabbra fűztük a szolgálati fő- har 1:1egyc1 b1zottsaga ny1Jva
nökök és a szakszervezeti bi- nos ill�. tárgyalta meg, ho
zottság kapcsolatát. Igaz, eb- gyan kes_zültek . fel a télre a 
ben nagy része van annak, deb_re�m cs_om_�P_o�ton. _A __ me
hogy a nyár közepén olyan gye, b1zottsag uleset korulte
tya2gató kerüit a GYSEV éié- kintő_ :71zsgála: előzte meg. 
re, aki bátran támaszkodik a A Jo eredmenyek, a gond05 
11Wz.galmi szervekre. fel készülés mellett, természe-

Ezután a nagyobb swlgá- , tesen. a hibák. a mulasztások 
lati helyek szakszervezeti bi- 1 is felszínre kerültek, Több 
zottságainak munkájára tere- szolgálati helyen például hiá
lődött a szó. nyoztak a !kályhák és a füst-

- Az állomáson CDka,dnak csövek, megfeledkeztek az aj
még hibák folytatta. - tók és ablakok megjavításá
Pusztai József SZB-titk,á,r bá,r ró!. A dolgozókról való gon
im,ekezett, szolgálati beosz- doskodást illetően mulasztá
tása és egyéb elfoglaltsága sok történtek a Rakodási Fő
miatt azonban nem tudta jól nökségnél, a fútöház-náz és az 
összefe>gni a sza,ksze-rvezeti bi- Osztó s�ertárnál. 
zottságot. Ezért ő maga kérte. Foglalkozott a megyei bi
hogfl mentsék fel tisztsége tottság az üzemi Hl<ezőék és 
al6!. A jogos kérésnek eleget a laktanyák állapotával is. Itt 
tettünk. felvetődött a dolgozók felelős-

A pályafenntartásnál is sége. Számos helyen ugyanis 
_____ ............. _ ..... _____ _ 

Nyugdíjas vasutasok kitüntetése 
Bensőséges ünnepség zaj

lott le január 7-én a vasúti 
főosztályon_ Ezúttal adták át a 
kitüntetéseket azoknak az idős 
vasutasoknak, akik 30-40 évi 
becsületes szolgálat után az 
újév első napjaiban mentek 
nyugdíjba. 

,,Szocialista Munkáért 
€rdemérem'' 

Garamszegi József vezető 
főellenőr, Kerti Lajos m. ve
zető főellenőr, Balogh Sándor 
vezető főellenőr, Somodi Géza 
főfelügyelő, Fekete Béla m. 
vezető főellenőr. Tóth István 
főintéző és Berecz János ve
zető főellenőr a 

Az ünnepségen megjelent 
Kossa István közlekedés- és 
postaügyi miniszter, Németh 
Jézsef miniszterhelyettes, a ,.Munka trdemérem• 
l\1Á V vezérigazgatója, Gróf Pálmai Kálmán vezető fő-
József a Vasutasok Szakszer- ellenőr és Sági Ferenc vezető 
vezetének titkára. Rödönyi főmunkamester 
Károly és Bangó Sándor ve- ,,Kiváló VasutasK 

z.érigazgatóhelyettes és a fó- Kovács Lajos vezető fő-
osztály több vezető beosztású munkamester, R. Kovács Já
rnunkatársa. nos m. vezető főellenőr, Szepes 

A KPM nevében Kossa lst- Jenő felügyelő, Gyetvai István 
ván köszöntötte a nyugdíjaso- vezető főmunkamester. Bodnár 
kat. Méltatta munkásságukat, József m. főtanácsos és Márai 
majd átnyújtotta a kormány- Piroska vezető főellenőr 
kitüntetéseket, a kiváló és ér- .,trdemes Vasutas" 
d<-mes vasutas jelvényeket, kitüntetést kapott. Ezenkívül 
,·alamint a miniszteri elisme- hatan részesültek miniszteri 
réseket. 1 elismerésben. 

Kossa I&tvá.n ki!úekedé,J- és p<>5ta0gyl miniszter átadja 
• kltüntetéseket. 

Több évtizeden át végzett 
kiváló munkája elismeréséül 
Mátravölgyi Izidor vezető fő
munkamester, Pálházi József 
főfelügyelő és Ludvig Gyula 
múszaki felügyelő 

A :,yugdíjasok nevében Ga
ramszegi József köszönte meg 
a kitünt�tést. Az ünnepség 
baráti beszélgetéssel folytató
dott. 

nem tartják be a szabályokat, 
nem ügyelnek a rendre, a tisz
taságra. Szennyezett, olajos 
piszkos munkaruhában rá
fekszenek a tiszta ágynemúre, 
rongálják a fürdő és mosdó 
felszerelését. 

A megyei bizottság ezzel 
kapcsolatban felhívta a szak
szervezeti aktívák figyelmét, 
hogy mutassanak példát és fi
gyelmeztessék azokat, akik 
nem vigyáznak a nép vagyo
nára. 

Orgovárr László Debrecen 

Tóth Istt:án váltókezelő 
például Pilisről jár Rákosren
dezöi-e. Tóth [st\·ánék.nak öt 
kh földjük volt. Megmúvelése 
mindig nehézséggel járt. Elő
fordult, hogy csupán a szán
tás egyhavi kerese!ébe keriUt. 
De a zsebbe kellett nyúlni a 
trágyahordáskor és a betakarí
táskor is, mert „köszönöm 
szépe11ért'' senki sem fuvaro

zott. Az idén már Tóth István
nak nem lesz ilyen gondja. Fe-

IGY IS  LEH ET . . .  

A Cegledról Bü.dapestiq 
kvz.lekedo 2719-es személyvo
nat minden reggel zsúfolt. S 
bizony az utasok gyakran 
megswgik a szabályokat, 2. 
osztályra szoló jeggyel elÖ<i7,e
retcttel helyet foglalnak az l 
osztályu koc ikban. Emiatt 
sZinte napirenden v=k a 
viták a jegyviwg-'..:ók és a fe
gyelmezetlen utasok között. 
Még az is előfordul, hogy 
egyi.k-másik magáról megfe
ledkezett utas tettlegességre 
vctcmcdi!:. Persze nagyon 
sok múlik a jegyvi7.sgálók 
nyugodtságán, udvarias visel
kedésén. 

A legyviZSgaio nem Vitatko
zott tovább. Elővette jegy
tömbjét és az igazolvany ada
tai alapján kiállította a kü
lönbözetet. 

- Tizenkettő hetvenet ké
rek - nyújtotta a jegyet az 
Utas felé. 

- Micsooa? .i:n ftzé.'Sl<ek t-i
zen.kettő hetvenet? 

- Cge,1, ti.umketl.<'I hetoon a 
ket kocsiosztály közötti kü
lönbség. Ha itt aJ..a.r utazni,' 
ezt meg kell fizetnie. 

A tagoaszakadt JGi.romkod
n, kezdett es Jelug,ott, hogy 
inzultálja a kötelességtudó 

A napokban történt a kö- jegyvizsgálót. Az azonban 
vetkező eset. Pilisen állóhely nyugodtan zsebébe tette az 
még volt bőven. az utasok iga1.olváriyt és a különbözeti 
mégis megrohanták a párnás jegyet, majd mintha semmi 
kocsikat. sem történt volna. kezelte to-

vább a jegyeket. Harcias úti-Néhány perc múlva fiatal társunkat meglepte, hogy kijegyvizsgáló állt meg fülkénk takadásait válaszra sem mélajtajában. Köszönt és kérte tatjáik. Lassan lecsendesedett a jegyeket. Közvetlen az aj- és kérlelni kezdte a jegyvizstónál tagbaszakadt férfi ült, gálót, hogy adja vissza igaaki már a felszállásnál azzal zolványáL 

Az újítók is kitettek ma-
gukér&. 

A benyújtott 269 
1 10-et vezettek be. 
megtakarítás 365 310 
tesz ki. 

újításból 
Az évi 
forintot 

Még jobb eredményeket ér
tünk ,·olna el, ha rajtunk kí
vül álló okok nem gátolják a 
munkát. A gyümölcsrács-sre
reléseknél például a többszöri 
sürgetés ellenére sem kaptuk 
meg idejében a kocsikat. Ez 
azt eredményezte. hogy dolgo
zóinknak a hajrában ember
feletti munkát kellett végez-

Örvendetesen javult a 
dolgozók munkakörülmé-

nye. 
Számos egészségre kár05 mun
kakörben csökkentették a 
munkaidőt. A fokozott egész
ségvédelem érdekében pedig 
töl:>b millió forintot költöttek 
munka- és védóruhára. 

Csomor Ján0s Swlnok J. J. 

Bete1e.1� e16ít AJJ Lengyelorszá(ban a K.atowice-GUwice-Wroclaw K.Oznc.t.i vasút,·onaJ. villamosítása. Képünkön a ,·arsó.i ,'lllam.ossági üttm 
dolgoz.óJ surelik a leisövezetéket az opolei p.a..Jyaudv.aron. 

(MTI Külföldi Kép.szolgálat) 
.......... 

Szenvedő alanya vagyok egy balesetnek biztatta társait, hogy nyu- _ A Nyugati pályaudvaron, godtan sz.álljanak az első 05z- az ügyeletes tisztnél majd áttályba, ha okoskodik a ka- veheti - hangwtt a válasz. lauz. majd ő elintézi. Hanyag Miközben ez az esemény le- Az újságokat lapozgatva, j vasutas figyelmét az óvatosmozdulattal adta át időleges játszódott, a tagbaszakadt tár-
gyakran találkozom olyan cik- ságra. a szabályok betartására 

jegyét a jegyvizsgálónak. aki sai szinte menekülésszerűen 
kekkel, amelyek közlekedési 

l
a balesetek megelőzésére. 

az arcképes igazolványt is hagyták el a párnás koes.it. 
bal�tekről tájékoztatják az Vásott gyerekek csínytevése 

kérte. Barátunk erre meg- Lám. így i� lehet a szerelvé-
olvasokat. Magam is baleset m,att szenvedtem súlyos üze-

szeppent. de · azért az iga7.ol- nyen rendet te::"mteni. 
áldozata vagyok. Éppen ez ' mi balesetet a múlt év nyarán 

ványt is előkotorta. kés�tetett arra! . hogy tollat 

I 

A _balassagyarmati kórházba 
A jegyvizsgáló csendeo;en Károly .Jó7;9ef fogJak és felh1vJam minden !�en�ltem, ahol hosszú ideig 

megszólalt : ,arto gyógykezelés várt rám 
- Ez a jern, másodosztály- kórházi ágyamon gyakran 

ra ért>ényes. ez pedig el.só osz- M'1t mutat a baleset,· stat1·szt1'ka 
zondoltam munkatársaimra é.s 

táty. arra a sok ezer vasutasra, aki!< 
- Na és - �7,ó]t harciasan 

a ferencva'ros,· fu"to"ha'zna' I 
sz_.iz . és ezer veszély közepette 

a tagbaszakadt. ,·egz1k nagy felelősséggel járo 
- Atmegy a má.s.ik kocsi- munkájukat. 

ba ? - kérdezte nyugodt, ud- Az 1960-as év befejerese I hogy az előző évhe� viszonyít- 1 Ezernyi gondolat kavargott 
varias hangon a jegvvizs,iáló. után, amikor számba vettük va csökkent az ü·;m. bal 

I az agy�mban, amikor a nővér 
- Dehogy megyek. eszem be fútőházunk munkáját, azt is I tek száma. Mig �1159'-ben 

es:
3 

1a;ogatok�t j�le1;_tett_ be. Har
sincs. Hiszen ott  meg sem le- megvizsgáltuk. hogyan alakul� baleset történt, és ennek kö- fi 

nc
k 

__ tn�u kuldo!tscg keresett 
liet mo:z,folni a.nnyian 1•an- a baleseti statisztika. vetkez'.ében 200? munka 

I e_ · 07.lt�k a hazankban ven
nak - felelte pökhendien. Öröm:m�l állapítottuk meg, veszett kárba addig 1960 �ap degesked

'.-' 
csehszlovák vasuta-

--.... • 65 baleset volt, és 1654 a ,�u� ��I�, f;
1

::�a�l
gy
an, kedv

h
es ';endé-

, 

Uj hálókocsikat kap a MÁV 
A 1;'unakeszi Járm!ijavít�- 1 A MA V a második ötéves 

ban tiz korszerű vasvazas ha- terv első éveiben is több · · 
l�<>:C5it k��zíte�t<:k a . MÁV háldkocsit kap. Igy folyamat reszere. Az UJ halokocs1k bel- . . . , 0 

sejét müanyaggaJ burkolták. sa� k1vonJak a forgalombol a 
a folyosókon és a fülkékben mmtegy 60 eves favázas háló
vörös színll vastag magyar kocsikat, amelyek csak 50-60 
perzsaszőnyeget terítettek. A kilométeres sebességgel köz-
füll,ék kétágyasak. lekedhettek. 

kából kies,;tt napok száma h 'k.. , ri;eg _atodtam. · c:gy a onnye,m 1s kicsordul-A balesetek milyenségét is lak. 
megvizsgáltuk. A tapasztala- E7: a lútogatás új erőt. bizatok azt bizonyítják. hogy a· kodast adott Túlzás nélkül 
leggyakoribbak a kéz- és láb- mondhatom. ett61 a naptól sérlllések. Mindez arra vall, kezdve vidámabb lettem hogy még a ferencvárosi fűtő- talán gyógyulásom is r/ieg� 
házban is van �ennivaló a dol- gyorsult. Jóleső érzés a láto gozók nevelését. a balesetve- gatók kedi•essége. de azt kí= szélyes szerszámok és munka- t•�nom. hogy egyetlen vasuta.t eszközök megjavítását illetően. tarsam se kerüljön a látoga

tottak sorsára. KB<esi Ferene, 
Kraklr.al LaJoa Honti Nándor 

Bp. lgazgat&;ág 
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A makói vasutas sportolók sikerei 
Makó eddlg elsősorban hagyma- sok tehetséges fiatal bontogatja termesztéséről volt lúres. Az utób- szárnyait. Közülllk többen értek bi Jdóben azonban a Maros-parti. el figyelemre méltó eredményt az �város vasutas sportolói is hfr- 1960. évt vasutas mezei futó,.. és nevre tettek szert. Igaz. hogy a az atlétikai pályabaJnok6ágon. Makói VSE versenyzőinek nevét A vivósza.kontály fiataljai a még nem kapta szárnyra ország- Vasutas lfjúsllgi Vívó Kupában sz.erte a hir, a városban és Csong- részt vevő 19 csapat közill a rád megyében azonban már an- nyolca.dlk helyen végeztek. nál többet eintegetik a sportikört. De nemcsak a versenyeken ér--Nem érdemtelenül. tek el :figyelemre méltó eredmé-
A makói vasutas sportolók a nyeket. Társadalmi összefogással 

múlt évben szép eredményekkel ép1tettek egy atlétikai . pályát, a 
örvendez.tették meg a vezetőket városi tanács

. 
által ldJelölt h�t

és a város sportszerető lakossá- s� négyszögöles telken egy kis
gát. KÜiönösen a k�llabdázók tet- pályás kéz..l.labda-pályát létesitet
tek ki magUkért. A lányok baj- tek . . A nőt kézilabda-csapat az 
nokságot nyertek az NB n-ben 9'5Ztá.3:Yozó mérkőZéseket már az 
és az NB I-be jutásért vivott ooz� úJ pa!yán Játszotta. 
tályoz6kat Is veretle.nüI n rték 

I 

A sportolók, a sportvezetők és 
A fiúk az NB Il-be Jutásye

jo ái a cso�ópont sportszerető vasuta
azerezték meg g sa:l mmtegy 2000 társadalmi mun-

Az atlétikai
. 

szakosztályban Is ��át dolgoz.lak a két sportpá-

SPORTHÍREK 
A Természetbarát.ok Turista Egyesillete 5-0 éves jubileuma alkalmából ünnepélyes külsőségek közlltt adták át a mozgalom régi 

tagjainak és mai vezetőinek a 
Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa és a Magya;> Testnevelési 
és Sport Tanács Elnöl<Bége által 
adományozott kitüntetéseket, ok
leveleket. 

De!y Péter sikere Olaszorsz.ág• ban. Négy olasz és hat külföldi mester részvételével rendezték: meg a hagyományos nemzetközi sakkversenYt Regglo Emiliában. A 
magyar szineket De1y Péter, a 
BVSC versenyzője képviselte. Dely 
mindvégig vezetve hat és fél ponttal az els6 helyen végzett, 
megelőzve dr. P.aoll (olasz), Uives
tad (USAJ és P<!rez (spanyol) nem

A vasutas tennés.zetjárók köz.ill zetközt nagymestereket. 
Thuróczy Lajos, a sZővetség el- * 

nökségének tagja és Bokody Jó- Két vasutas tornászlány az A· 
zsef, a Vizitúra szakbizottság ve- válogatott keretben. A Magyar 
zet6je a „ Testnevelés és spart Torna Szövetség összeállította a 
ltlváló dolgozója" kitüntetést kap- f<!rfi és női válogatott kereteket. 
ta. Forgó János, a Lokomotív TE A női A-válogatottban Tolnay 
titkára és Tóth Béla, a Lokomo- Klára és Tolnay Márta, a Pécsi 
tiv TE debrecent osztályának: ve- 1 VSK két tehetséges fiatal tornász-
zetője ctiszoklevelet kapott. nője is helyei kapott. 

... � .... 

KÖNYVISMERTETÉS 
HtZAG N�LKÜLI VASÚTI 

PALYÁK 
Ismét gyarapodott egy kötettel 

a vasúti szakkönyvtár. Dr. Vá· 
sárhelYi Boldizsár Kossuth-díjas 
egyetemi tanár szerkesztésében a 
közelmúltban megjelent a Hézag 
nélküli ,·asúti páJyá.k című pálya
épit.ési szakkönyv. 

A vasúti felépítmény kJalakí
tásánál a legjelentősebb techni
kai újítás a sínek tpbb kilomé
!er hosszúságban való össz.ehe
gesztése, a hézag nélküli f.eléplt
mény kialakítása. Ennek a mód
�zernek: ma már közismertek az 
előnyei: növeli az utasok ké
nyelmét, olcsóbb a karbantartás, 
hosszabb a felépl\mény élettarta
ma és kisebb a jármüvek kopá
sa. s mivel ezáltal a vasűti köz.
lekedés önköltsége Is csökken, az 
utóbbi években világszerte egyre 
több helyen és mlnd nagyobb 
mértékben épUlnek hézag nél
küli vasúti pályák. 

A szerkesztőség üzeni 
Behán Rózsa Kazincbarcika, 

Bognár Károly Tapolca. Sziládi 
Sándor Szeged, Pásztor András 
Kiskőrös, Tótka Károly Szeged. 
Dancs József Tapolca, csomor Já
nos Szolnok, Boros Jenő :M.akó, 
Hontvári József, Honti Nándor, 
Csendőr János, Asztalos Jánl)S, 
Cseke Imre, dr. Horváth Károly, 
Tóth m. András, Hódy János 
Budapest: Leveleiket lapunk anya
gához telhasz:nAJjUk. 

Bognár Károly Tapolca, Szent
gáli István Gyöngyös, Tótka Ká· 
roly Szeged, Pint.ér Lajos Vác
rátót, Müller János Budapest: A 
múlt évben küldött tudósít.ásalkat 
helyszűke miatt közölni nem tud
juk. 

MAGYAR VASUTAS 

Vasutas fiatalok vidám vetélkedése 
a televízióban 

Kép a fiatalok vidám vetélkedésér6l. 
Megy a gőzös • . .  címmel ;a

nuár 7-én este az Északi és a 
Landler Járműjavító fiataljai
nak vidám vetélkedését köz
vetítette a televízió. A vetél
kedés színhelye a Landler Jár
műjavító kultúrotthona. volt. 

A két járműjavító fiataljait 
négytagú csapatok képviselték 
a versenyen. A feladatok meg
oldása ötletességet kívánt a 

versenyzőktől. Ez bizony �� 
könnyű, ha. ilyen nagyszamu 
közönség figyeli az embert. és 
tudja, hogy az országban száz
ezrek látják minden mozdula
tát, és hallják szavait. 

A versenyben ötpontos 
előnnyel győzött a Landler 
,.gőzöse". A műsorban népsze� 
rű fővárosi művészek is szere-
peltek. • J. 

A F É K E Z Ő  
Kucsmáját fejébe húzta mélyen 
s nézte a téli megbolydult időt. 
A hó elolvadt százszor szemében 
amit a szél szórt bo&szantani őt. 

Gallérján jégből kristálycsillagok 
vállát d!szitni sorra kiültek. 
Kormos bajszára konok dér faguott; 
arca rózsái lilára hültek. 

tgy láttam: a fülkémbói egy percre 
míg a gyorsvonat mellette megállt. 
Mi indultunk. őt a vihar verte. 
Neki a jelző még szabadra várt. 

tgy látom most is: A fékülésen 
táskája fölé görnyedve hajol. 
Bicskája reszket fagyos kezében. 
mert éppen szalonn.ázik - valahol . . . 

Irtó Gyula 

.......... 

Hatvan vasutas fiatal szerezte meg 
a Szakma ifjú mestere -címet Somogyban 

1961. JANUAR 15. 

A papucsos utas, a vasutas 
és a gépkocsivezető 

A balkáni gyors járt ki a pályaudvarról. Egyre tempósabL 
lett a kerekek ütemes zenéje, s néhány másodperc múlva már 
a zárjelzők rubintpiros szeme intett búcsút. 

Ekkor - úgy 15-20 méterrel - a vonat mögött léleksza
kadva futott egy lemaradt utas. Jól futott, de a vonat is. Elő
ször derültünk .  . . De akkor már nem, amikor a panyókára 
vetett kabát alól papucsba bújtatott. pizsamás lábszárakat pil
lantottunk meg. 

Na, koma, ezt jól megjártad - mondtuk. A pizsamás nem 
&zólt, csak értelmetlenül morgott valamit - arca halott sá
padt volt. 

Kiderült, hogy bulgár, és hogy a hálókocsiból m�radt le. 
összenéztünk . . .  A bulgár riadtan pislogott. Nem 1s csoda: 

idegenben, pizsamában, papucsban, télen, poggyász és útlevél 
nélkül, felette kellemetlen állapot. 

Mit tehetünk? 
Taxi? Igen ám . . .  ? !  
Nem volt idő töprengésre. 
Na, gyere, intett közülünk az egyik. A c1mocu a _nemzet

közi nyelvet megértette, és máris a hármasugr6 _01imp1konokat 
lepipáió tempóban futottak az érkezési oldalon levő taxiállo
más felé. 

Csak távirati stílusra volt idő: Vonat el . . . bulgár itt . .  , 
pizsama, papucs . . .  nem Inárcs-Kakucs, hanem Szófia, Ferenc
városban._ utol lehet érni . , . ! 

A sofőrök néztek, a bulgár is. de egy fokkal még sápad
tabban. I lyen kérdések hangzottak: penyáz, lóvé, geld, forint, 
léva??? A bulgár a pizsamára mutatott, és csóválta a fejét. A 
sofőrök is. Végül az egyik intett: na, gyere! És már ugrott is a 
kocsiba. A bulgár utána . . .  Irány Ferencváros! 

De most kezdődik a baj. mert a vonat Kiskőrösig nem áll 
meg. Felhívtuk a fómenetirányítót. Mindent elmondtunk, b!l
gárt, pizsamát, papucsot, taxit és sofört. Csend lett, de csak 
egy pillanatig, aztán itt is győzött az emberség, úgy, lnint a 
sofőrnél. 

Nyolc perc 11latt jutott el a taxi a Nyugati-pályaudvartól 
Ferencváros-állomásig. Előbb, mint a vonat. 

Aztán csikorogtak a fékek, a szerelvény megállt. és a le
rr.aradt utas felszállt a vonatra. 

Többet csak ő tudna mondani. 
* 

Talán szabálytalanok voltunk, de az emberség néha ran-
gosabb, ,vint a szabály! -lyf-

- Rövid megbeszéléssel kezdték 
az új évet a tapolcai fütöbázb.a.n. 
Kiss István. a fú.t.őház főnöke 
elóbb az 1960. évi tervteljesitésről 
beszélt, majd az 191ll. évi tóbb 
feladatokat ismertet.te a dolgozók
kal. 

- Eredményes munkát végeztek 
az ószi forgalom idején Szeged• 
Rókus Allomáson. Az lgazgatóság 
terillctén az ötödik csoportba tar
tozó állomások között az elr6 h� 
lyen végeztek. Teljesltet1ék az él
üzem cím feltételeit ts. 

- Súlyos vasúti szerencsétlen
ség Spany-olországba.n. A va1en
claból Barcelonába tartó ,expressz 
január 9-én reggel Barcelona kill
város.ában összelit között egy te
hervonattal. A súlyos 57erencsét
lenségnek több m.1nt 20 halálos 
áldozata van. 

- l\Iegállták helyüket decem
berben a nemzetközi gyorsvona;. 
tok menetrendszerüségéért. indított 
versenyben a Keleti pályaud\"ar 
dolgozói. A menetrend . zerinti 
tartózkodásban 104.ff, a vonatok 
&s:;zeáliításában 100. az átJJ.oroz·is
sal kapcsolatos munkáknál ugyan
csak lOO szá7,aJékos eredményt é-r
tek el. 

Három évvel ezelőtt, amikor 
a vasútnál is elindult a Szak
ma ifjú mestere mozgalom, 
Somogy megyében nem sok 
követője akadt. A megye egyik 
legnagyobb szolgálati fónöksé
génél, a kaposvári fútőháznál 
is mindössze öt fiatal tűzte ki 
célul a cím megszerzését. 

- Több évt szünet után ismét 
megjelent a Vasútte-rvezö Uv üze
mi lapja, a VasllUerv, A lap 
sok rajzzal és ábrával, rotaprint 
eljárással készU!. 

1960-ban viszont már nem- _ új tartózkodási he.\yet kap-
csak a fűtőház fiataljai köré- ta.k a kocsirendezők és a tran
ben vált népszerűvé ez az UJ zltos vonatklsérők Szeged-Tlsui 

- l\legszüntették. a gózmozdo
nyok gyártás:it az NDK-ban. A 
Jövőben cs.nk kors7,erú die!'.el
mozdonyokat gyárt a potsdam
babelsbergl Karl Marx Mozdony
gyár. versenymozgalom, hanem a fe'i;!l",,ct,,"��;kré';;�

dl
�11;

g
�eni;?;i�� pályafennt.artásnál és a forga- zésükre. 

lomnál is. Kétségtelen, ebben - Az öszl for�alml versenyben 
negy része van annak, hogy a is megállták helyllket a kazlnc-
1':ISZ-szervezetek is más szem- barclkai vasutasok. A tervet 106.5 

- Korszerüsfte.tté-k az ajkai 
vasütá.Jlomá.st. Háromszáz utast 
befogadó. kényelme� ,·árótermet 
és egy kors7..erfi irodaházat is 
�pitettek. 

A hézag nélkUll pályák épí
tése és :fenntartás.a awnban fo
kozott gondosságot igényel. A 
kbn:tv célja éppen az) hogy az 
építéssel kapcsolatos kérdéseket 
tárgyalva elősegítse annak a 
�zemléletnek a kialakítását, amely 
nélkülözhetetlen a hézag nélküli 
palyák létesltésénél. 

Dudás J(nse! Miskolc, Pintér 
Lajos Vácrátót: 1':szrevételeiket 
köszllnjük. D.letékesek tudomására 
hoztuk. Kaszab Já.noo Adács: Ver
se későn érkezett és stilisztikai
lag kifogásolható. Tóth József, 
Kovács József Budapest: Kérel
müket illetékes helyre továbbítot
tuk. Póka Miklós Tiszaszeder- 1 ------· --------

mel nézték a mozgalmat, na- ;��lé!;ljes
i��rn�tt�

""': L;�� 
gyobb gondot fordítottak a brigádja érte el. 
szervezésre. - Nyugdljas búcs1iztatás. Sugár 

He-n�enöt éve _ 1886, januá.T 
18-án - halt m-e� Rochlitz Gyula, 
a Keleti pályaudvar tervezője és 
építésének irányltóJa. 

Ez a hat fejezetből álló szak
könyv bizonyára jelentős támoga
tást nyújt majd a pályafenntar
t. ! és pályaépít&sl szolgálat dol
gozóinak. 

D1·. Horváth Ká.r-0ly 
Budapest 

kény: Kérjük, hogy a jövőben 
név szerint tegye meg ész.revéte-
lé!. Hegedüs Lruizló Kecskemét: 
Irását alkalomadtán közzétesszük. 
Keresz.trejtvényekre nem tartunk 
lgényt. Kovács Tódor Pécel: Al
landó eszperantó rovatot nem :!n
ditunk. Esetenként lúrt adunk 
a mozgalomról. 

KERESZTREJTVÉNY 

Vízszintes: t. Irányt ttlutat a (A vége rö,,Jden.) 35. A kelet
termelésben, a gazdálkodásban turkesztáni medence fö folyója. 
(folyt. a függ. 16-ban). 13. Férfi- 37. Török méltóság magyarosított 
név. 14. Karthágói város, ahol alakja. 38. Déli, angolul. 39. Mo
Sctpió döntően megverte Hanni- sópor-márka keverve. 40. EgyJ.k 
balt. 15. Növényi szövet. 16. Stron- pesti gyárba. 41. N. D. A. 42. A 
cium, oxigén, foszfor kémiai je-!e. világitógáz alkotó része. 44. Itt, 
18. Háziállat. 20. Ilyen faltörő is németül. 45, 1':ppenhogy. 46. Sötét
van. 21. SzoVjet autómárka. 22. barna sz:inú, :féldrágakő. 48. 
MoZdonyváltási határ. 21!. Nóga- Többe. 49. Két képző. 50. Kötő
t.ás. 27. Kimondott betű. 28. Eke- szó. 52. Dél-norvégiai vidék. Fö
zettel, vén. 29. Báj. 31. A vasúti városa Skien. 56. . . River =- Vö
teljesltmény egyik mutatószáma. rös 1olyó. 58. Vissza: bánkódó. 

MAGYAR VASUTAS 
FelelOs szerkeszt(l: Gulyás János 

Felel(ls kiadó: Szabó Antal 
szerkesztösé� : B.udapf''lt, VI..; 

eenczu, tL 41. 
Terjeszti: a Népszava Lapkiadó 

Vállalat 
Budapest, vn .• Ráttóczl út 54 

Sztkra Lapnyomda 

59. Szélhár&l. 60. Csapadék. 61. 
Női név. 63. Középkori skót köl
tő (William). GG. Néhány mérő
eszköz beosztása. 67. LabdáJáról 
nevezetes alexandriai matemati
kus és 1izikus. 69. Sin, kerítés, 
rács, angolul. 70. Az egyik oldal. 
71. Az Elba melléldolyója. 

Függ6leges: 2. A görög mondá· 
ban trójai királyfi. aki Heléna 
elrablásával a trójai háború kitö
rését okozta. 3. Bérc. 4. A függ. 
62-vel vándorló tó a Tarim me
dencében. 5. Német elöljáró. 6. 
Zamat. 7. Számvetés, röv. idegen 
szóval. 8. Román pásztor. földmű
ves, névelővel. 9. Pr1ma minőség. 
10. Európai nép. U. Keserves szó. 
12. Lopakodik. 17. Odú. 19. Vm
sza: gázalakú kémiai elem. 22. 
Zenei műszó olasz röviditése. 23. 
A gondolkodás fészkébe. 24. Vlsz
sza: a róla elnevezett vízturbina 
feltalálója. 25. 1':desvizü tó Szu
dánban. 28. Roland elefántcsont
kürtjének neve. 30. Szabadban el
helyezett svéd kultúrtörténeti mú
zeum. 31. A szerelmi lira görög 
múzsája. 32. Kétüléses kerékpár. l!G· 
Japán vároo. 34. Mondabeli ki· 
rály, akinek kezében minden 
arannyá változott. 36, Latin üd
vözlés. 43. Vág. 45. Csalafintaság. 
47. Bizonyos mennyiségú háZiszár
nyas. 49. Régi idő. 51. Orvosi vé
leményezés. 53. Ehhez már csak a 
takó kell. 54. Régi spanyol ezüst
érem. 55. Kiválók. 57. Nfü név 
(ék.-tel.J. 60. Egilest. 62. Lásd 
fUgg. 4. 64. Vége a bánainak! 65. 
Pest megyei község. 66. Akadály. 
68. Indulatszó. 70. Szomorúság. 

Beküldendő: vízszintes t. folyt. 
a függ. 16-ban, és a vfz.sz. 31. Be
küldési határidő: február 10, A 
helyes megfejtllk közlltt könyve
ket sorsolunk ki. 

Az elöző keresztrejtvényünk he
lyes megfejtése: A téli idöJárás 
fokozott figyelmet követel a szol
gálatellátásnál, 

Könyvet nyertek:  Szücs János. 

A megye nagyobb szolgálati 
helyein eddig 60 vasutas fiatal 
szerezte meg a Szakma ifjú 
mestere jelvényt. 

Pálnét. a Landler Ját'"Jlltljav1t6 dol
gozóját nyugdijbavonulá.c;a alkal
mával január 7-én ünnepélvesen 
búcsúztatták a budapesti ig'azga
tóság kis tanácstermében. A meg
hitt, családias ünnepségen 30 nó 
vett részt. 

fe száfuldó gyorsvonat . . .  
Hogy leheled kí óriás kéményeden 
• szénport, füstöt és kormot, 
S csak vágtatsz a puszta végtel,enen 
megmászol egy-egy dombot, hegyormot. 

Atrobogsz ódon városokon, mindent magad 
mint vándorló madár, ha útrakél, 
Szállítoi fára,dt utasaidat és nem pihensz, 
CS'lk h'l már minden nyugovóra tér. 

Óriás kétszemed az éjben, mint tűzparázs. 

u á11 hagysz, 

úgy világit, s most már kéményed tűzt okád, 
Ötágú vöröscsillag büszkén ragyog feltete testeden, 
meLy hirdeti a békét, s hogy miénk a világ. 

Robogj messze te g-yorsvo'IUlt és vigyed hírül, 
hogy élni jó e cl,rága földön, 
ZakatoLd óriás testeddel az emberek fülébe, hogy 
a béke szent és élni fog örökkön. 

ZSOFCSAK JANOSN/t Vác 

ÓL, BUTtT 9 

� 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A Hivatalo� Lap tartalmából a 
szakszervezeti bizottságok és a 
dolgozók figyelmébe ajánljuk a 
következóke'" 

1. számból : 132 :J89·1960. 1 2. B. 
Az egyéni teljesitményi juta:om 
re:idszer mód06'ft3sa. 

131 463.tl9G0, 1'2. B. A moz.ctony• 
s7emélyzet prémi..ima nagyterhe
lésú vonatok továbbit'; ánál a 
menetidő betarUsa esetén. 

132 993 1960. I ·3. A. A GAF és 
a BVKH lyukkártya-rendsi.erú 
gépparkjának öss?.evonása. 

LAKÁSCSERE 
Hort-csányi szolgálati 2 c.zo

ba. konyha. kamra. verandás, 
melléképtilettel. gyümölcsössel rcn
delkezö Jaká.som eicserélném Bu
dapest, vagy Sztáhnváros terüle
ten 2, vagy I szab�, konyhas la
kásért. Rigó Józseí, Hort-Csány 
vasútállomás. 

- Elcserélném szoba, kon�·luis, 
előszobás (pince. sertésól) ves.".:p-
1·ém-külsöi szol�álati lakásom ha
sonló kecskem/>tlért. ec:-etleg hár
mas cserével. Berkes József :f'űt6 
Veszprém-külső pu. 

Nagyszakácsi, Ady u. 13. Bitó Ju- - Nem lehetne levenni ezt az alkoholeile
:

na
io. ����P�tm�

m,P�
ái�� nes plakatot? Folyton eszembe jut, hogy 

kai út 34, L la 
' 

' ihatnék. 

Ha a leltározások idején a vasút i,s kövein, 
a kereskedelmi i:cillalaiokaL 

(Pusztai PáJ rajza,) 
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YILAG PROlE TAR J Al. EGY ESÜUET EIO 

A vasút 1961. évi _terve 
a szakszervezet központi vezetősége előtt 

A sza,kszervezet központi vez,etóségének 1961. január 27-i 
ii,lését Pánti Béla alelnök nyitotta meg. A megnyitó után Né
meth József miniszterhelyettes, a MAV vezérigazgatója ismer
tette a vasút 1961. éci feladatait. 

Bevezetőjében elismeréssel szólt arról az odaadó mun
káról, amelyet a vasutas dolgozók a hároméves terv sikerre 
vitele érdekében kifejtettek. Ismertette a számszerű eredmé
nyeket. a vasút müszaki-tedmikai fejlődésében beállott vál
tozásokat, majd rátért az 1961. évi tervfeladatok ismerteté
sére. 

98,5 millió tonna áru, 
370,8 millió utas 

A népgazdasági terv elöirányzatából szármaZó termelés
felfutás, valamint a tranzitszállítás növekedése folytán 1961-
ben a va útra 98 5 millió tonna áru és 370,8 millió utas el
szállítása hárul. Ezeket a feladatokat - mondotta Németh 
elvtárs - a párt határozatának figyelembevételével a gaz
daságosság nagymérvű fokozásával kell megoldani, Az elegy
tonnakil.ométerekben kifejezett 6,4 százalékos növekedést lét
számemelés nélkül tehát tiSztán a termelékenység 6,7 száza
lékos 11Ö'l•ekedésév'e1 tervezzük megoldani. A tervek a mű
szaki-gazdasági mutatók számottevő javulását irányozzák elő. 
1961-ben 1960-hoz viszonyítw. az átlagos tehervonati terhe
lést 842 tonnáról 850-re, a raldl;>tt teherkocsik statikus terhe
lését 17,J tonnáról 17,3 tonnára kell emelni, míg a fajlagos 
�zénfogyasztci.st 7,73 kg-ról 7,65 kg-ra kell csökkenteni. �zt 
az is követelöen előírja_ hogy az idén csak 1240 normal
nyomközű teherkocsit tudunk beszerezni az előirányzott és 

a szállítási feladatok által megkÍ\"ánt 2260 kocsi helyett. Job
ban ki kell tehát használni a teherkocsiparkunk szállítóké
pességét. Különösen a csúcsforgalmi időszakban rövidítenünk 
kell a kocsifordulót. Mindezeket úgy kell elérni, h,ogy a vas
úti közlekedésben az önköltséc,e,k 2,3 száz,alékkll.l csökkenj,e
ne.k. 

A vasúti iparban a t,a,valyihoz képest 2 sz<iza.lélo lesz a 
termeMke1iység emelkedése, ugyancsak 2 százalékos az ön
költségek csökkenése. A házilagos építőiparban terveiM sze
rint 4 százalékos lesz a termelékenység emelkedése. 

Számítanunk kell arra, hogy a dolgozók egyre jobban 
kiszélesedő munkaverseny lendületével az előírt termelési 
tervszámokat túlteljesítik. s ezzel az elszállítandó áruk meny
nyisége terveink fölé emelkedik. Készen kell lennünk arra, 
hoay 101-102 miUió árato71"1át kell elszállitani. Ebben szá
mítunk dolgozóink versenyvállalásaira, amelyek le'hetövé te
szik a tervek túlteljesítését, s önköltségeink jelentős csökke
nését. Elsősorban a szocialista brigádmoz.galom további szé-
lesítésére számítunk. • 

Fontos feladat vár a forgalmi és kereskedelmi szolgá
latra a szállítási feladatok jobb, gazdaságosabb megoldását 
illetően. A személyvonatok ut<zzási sebességét 28,75 km/órá
ról 31,15 km;órára kell növelni. A U1JOTSvo1wtokét 50,58 km/ 
óráról 55 km/órái-a. A nemzetközi gyorsvonatokét 38,4 km/ 
óráról 42,2 km/órára. A személyszállító vonatok menetrend
szerinti közlekedését 1961-ben 97,5 százalékra kell teljesíteni. 

Külön kell foglalkoznunk a zsúfoltság enyhítésének .kér
dét;ével. Az idén 130 normál nyomközű személykocsi beszer
zésére lesz lehetö..ség. Tekintettel arra, hogy az utasok száma 
nagyban emelkedik, elsősorban a szerelvényfordulók raciona
lizálásával kell a zsúfoltságon enyhíteni. A személypályaudvari 
technológia mellett rá kell térni a felvételi épületek tech
nológiájának kidolgozására is, amely lehetővé teszi a nagyobb 
uta,áram!atok gyorsabb lebonyolítását. 

1961-.be-n naponta átlag 600 kocsival többet kell meg
rakni, mint a múlt évben. Ezzel szemben dolgozó kocsipar
kunlc lényegében a tavalyi szint körül marad, mert amennyit 
beszerzünk, annyi avtilt kocsit kell selejtezni. 

Jobb szállítástervezést 
Hogy feladatainkat végrehajthassuk, elsősorban az áru

szállítás-tervezést kell javítanunk. Be kell vezetnünk a vi
szonylati szállítástervezést. Több irányvonatot kell képezni. 
Biztosítani kell a vonatközlekedési terv fegyelmét. ami az 
egész vasútüzem munkájában egyik legdöntöbb tényező, hi
szen ez teszi lehetővé az állomások, vonalak, rendezőpálya
udvarok egyenletes leterhelését, az ütemes munka biztosítá
sát, 

Növelni kell a rakodással képzett vonatok számát. A 
kocsil"akományú áruknak 38 százalékát kell ilyen vonatokkal 
továbbítani. Ebból 28 százalékot rakodással képzett irány
vonattal, 6 százalékot célvonatokkal, 4 százalékot pedig köz
vetlen vonatokkal. Növelni kell a rendezöpályaudvarokon 
képzett irányvonatok számát is. Ezek mennyiségét 1960-hoz 
vi6zonyítva 9 százalékkal kell növelni. 

ben legalább 10-15 százalékkal kell növelni. Elsőrorban ,·0-
1 

kodni. Az iden
. 

új szénprérnium-rendszer kerül lddolgozásra 
natkozik ez a tolaló tehervonatok 8,47 százalék kn,/órás u\a- és bevezetésre 
zasi sebességére. 1960-ban a t,ehenxmatok 74,58 százaléka köz- \ A Jza-tvan,-misl,olci v011alon a villamosz:ontatást az idén 
lekedett menet remi szerint. 1961-ben el kell érnünk a 75 Füzesabonyig terjeszt;iik ki. A felszabaduló 1gőzmozdonyokat 
százalékos_ menetrendszertiséget. Elő kell segítenünk a mód- mái vonalakra irányítjuk. A vontatási telepeknek a diesel
szerei; elegyrendezés minél szélesebb körű bevezetését. üzemhez szükséges átalakítását tovább folytatjuk. Több von-

A gyorsdarabárns küldemények forgalmát mind Buda- tatási telepen nagy teljesítményú darucsoportokat építünk a 
pesten, mind vidéken a nagyobb. en-e megfelelően berende- járműjavításokhoz, valamint gázolajtárolót és szereloberende-
7..ett állomásokra kell korlátozni. A kocsirakományú külde- zéseket létesítünk. Az E:sza.Jci Járműjavítóban a dieseles jár
mények központi pályaudvari rendszerének bevezetésével egy művek nagyjavításának elvégzésére épülő műhelycsarnok 
idöben a darabáru-forgalmat is a kijelölt központi állomá- nagy része ebben az évben elkészült. 
sok:3 k�ll terelni. A közút! �árm�vek gazd_aságo�abb kihasz- Bár új vontatójárművek beszerzése csak korlátozottan nálasa. erdekebe� az é.v v�e1g uJab.b 51. alloma_son _be kell történik, folytatjuk az á\52,CfVezési és a személyzetátképzési vezet�i ,a darabaru küldemenyek kötelezo fel- es hazhozfu- munkálatokat, ,hogy a következő évek nagyobb mennyiségű uarozasat. . , . . , . . villamos- és ctieselmozdony beszerzéseü-e kellőképpen felké. _Jobban �1 k�ll �aszn_alm :1 rakodogep-kapac�tast._ � sta- szülhessünk. A személyszállítás területén az új, nemzetközi tik� terheles nov�l� erdeke�n. pedig a_ ko

_
cs1k kivaloga: forgalomra alkalmas kocsik beszerzésével biztosítani tudjuk tásat. Az exportszallita_sok !tocsugenyét elsos01 ban megfelelo a MA V-nak a nemzetközi forgalomba való megfelelő rész1>-1degen kocsival kell kielég1tem. sedését Az önköltség és a gazdafágos kocs,i.k.ihasználás érdekében 

az elsö negyedévben mintegy 3000 kisraksúlyú kocsit tartó-
san leállítunk. A tartánykocsik fordulóidejének csökkentése Csökkentjük az átfutási időt 
P.rdekében fokozni kell az olajirányvonatok számát. Meg kell 
szervezni a tájegységek szerinti irányvonatokat. Vizsgálat a 1· avításoknál alá kell venni a nagy teljesítöképességű mozdonyok sze
mélyvonatokról való átcsoportosítását. Azokon a vonalakon, 
ahol erre a műszaki feltételek biztosítottak, meg kell szer
vezni az egységes terhelési norma szerinti vonatközlekedést, 
amely lehetőséget nyújt a fajlagos szénfogyasztás csök!ken
tésére. 

Az első és második negyedévben az öszi forgalom te
hermentesítése érdekében meg kell szervezni az előszállí
tást. Az árukezelési helyek tervszerű kiszolgálása, a csökken
tett rakodási időkkel egyidejűleg szükségszerűen előfria az 
árukezelési helyek többszöri kiszolgálását. Erre használjuk 
fel az esetle,i: letétbe helyezendő mozdonyokat. 

Új, gazdaságosabb 
mozdony{ ordulókat 

A nagyobb áru- és uta�zállítási igények k't>vetkeztében 
a vontatási szolgálatra háruló feladatok is megnövekednek. 
A 100 elegytonnakilométer teljesítmény 5,7 százalékkal. az 
összes mozdonykilométer teljesítmény 1,4 százalékkal. a ha
szonkilométer teljesítmény 3 százalékkal emelked�k az 1960. 
évihez képest. Tekintettel arra, hogy a korlátozott számú 
új vontatójármű leszállítása is csak az év végére várható, 
ezért a vontatási szolgálatnak elsösorban a meglevő moz
donyállag jobb és gazdaságosabb kihasználásával kell bizto
sítani a megnövekedett szállítási feladatok teljesítését. 

Ennek érdekében csökkenteni kell a fűtőházi tartózko
dások idejét, javítani kell a fiókműhelyek munkáját. Ugyan
..:sak ezzel a kérdéssel kapcsolatos a mozdonyfordulók he
lyes megszervezése, a vontatási és a forgalmi szolgálat leg
szorosabb együttműködésével Ki kell dolgozni az úgynevezett 
kombinált mozdonyfordulóka.t. az elavult trakciós ha.'tálrok 
megszüntetésével. 

Fontos feladata a vontatási szolgálatnak a vontatási 
kocsijavító műhelyek termelékenységének fokozása, a kocsik 
javítási idejének csökkentése. 

Fokozottan be kell vonni a vontatási kocsijavító műhe
lyeket a teherkocsi középjavítások elvégzésébe. A szükséges 
mennyiségű lengyel szénimoort biztosításával igyekszünk 
megfelelő, minőségű, jó fűtőértékű szénkeverékről gondos-

Ezután a járműjavító vállalatok feladatait ismertette Né
meth elvtárs. Elmondotta, hogy a járműjavító iparnak a többi 
között 1003 gőzmozdony nagyjavítást, 84 vlllamosmozdony 
nagyjavltci.st és mintegy 19 OOO teherkocsi telújitást kell el
vegeznie. A jarmÜJavító iparág évi termelés, "terve 5 zJza
lékos feliutást mutat, amelynek jelentős része a 01111.a.kesri 
Jármii.javitóra esik. A vállalatoknál bizonyos mértékű mun
kaátcsoportosítások váltak szük:ségessé. 

Törekedni kell a járműjavítások átfutási idejének jelen
tős csökkenésére, ennek érdekében több múszakos munkál
tatás, valamint a szalagszerű javítás bevezetésére. A jármű
javító iparral szemben támasztott minőség; követelmények 
egyaránt vonatkoznak a kivitelezésre. valamint a gazdasá
gossági mutatók teljesítésére. A termelékenységnek 3,9 szci.za
,eK.OS noveloedését, az önköltségnek 2,4 százalékos csökkenw
sét irányozza elö a tel"V. 

400 kilométer felépítménycsere 
Az építési szolgálatnak mintegy 1300 millió forint értékú 

felújítási és beruházási munkát kell elvégeznie saját szervei
vel. Az összeg legnagyobb része - 1100 millió forint - pá
lyafelújításokat tartalmaz. A felépítményi felújítási program 
keretében mintegy 400 k;ilométer hosszban kell felépitmény
cserét végezni és 630 csoportkitérót felújítani. A felépítmény 
felújításával párhuzamosan 428 műtárgy-, illetve hídátépítés, 
valamint egyéb al- és magasépítmény1 munka is szerepel. 

A pályafelújítások kijelölésénél a felépítmény avultságán 
túlmenöen a forgalom igényeinek jobban megfelelő, korszerű, 
nagyobb tengelynyomású pályák létesítését tartottuk szem 
előtt. A magasépítések felújításánál az á!lagbiztosításon túl
menöen gondot fordítottunk arra. hogy az {t>ületek kialakí
tása korszerű kivitelben történjék. Az építé!i és pályafenn
tartási swlgálat munkájának �azdaságosabbá tétele érdeké
ben törekedni kel! a géppark jobb kihasználására, az elavult 
gépeik se,lejtezésére. Ennél a szolgálati ágnál ki kell terjesz
teni a teljesítményi bérezést. Folytatni kell a kis tengely
nyomású iparvágányok megerősítését. 

A távkÖ7Jő és biztosítóberendezések vonalán lépést kell 
tartani a fejlődéssel. A modern berendezések építése és fenn
tartása részére biztosítani kell a szükséges szakembereket. 
Az értekező berendezéseik közül a távköz.!ésnél az év folva
mán a távválasztás további automatizálása az egyik fő fel
adat. Ezenkívül nagymértékben bővül a távgépíró hálózat. 
A m4r működő budapesti és pécsi kÖZpontokon kiviil MiskoZ
cv.n és szegeden létesül automa.ta távgépíró központ. 

A folyó évben ki kell terjeszteni és a jövöben fokozni 
kell a mik1·ohullámú rádiótávbeszélö alkalmazását. 

A balesetek megelőzése szempontjából nagyon lényeges 
volna az elektrodinamikus vágányfoglaltságos biztosítóberen
dezések minél nazyobb számban való alkalmazása, amit a 
jelenlegi pénzügyi helyzet mellett évenként csak 2-3 állo
máson sikerül megvalósítani. Balesetvédelmi és gazdasági 
szempontból szükséges volna a pályaszintbeli keresztezések biztosít.ása. A prototípus készen van, az év folyamán a kikí
sérletezést kell elvégezni. 

A vasút különböző sz,akszolgálatai és az üzemi vállalatok 
közel 5 milliárd forint értékű anyagpt használnak fel a tert'időszak során. A zavartalan anyagellátás, a szállítási és ter
melési feladatok teljesítésének első feltétele. A keJlő időben. 
történő szállítás végett még szorosabbá kell tenni a kapcsolatot az anyagot gyártó és &?.állító vállalatokkal. A folyamatos anyagellátás biztosítása mellett meg kell akadályozni 
a felesleges készleték keletkezését. 

Csökkenteni keil a tolató tehervonatok számáit is, úgy, 
hogy az ne menjen 'l,, középállomási kocsitartózkoo.ások r<>Vá
s.ám. Hogy ezt elé:rihessük, a középállomási kocsitartózkodás 

• átlagidejének növelése nélkül ki kell dolgozni a menetirányí
t.ói tartalékok közlekedtetésének rendszerét. A bevezetésre 
kerülő vonalakon a tolató tehervonatok megszüntethetők, 
vagy zónázó tolató t€'hervonatok vezethetők be. A vonatköz
lekedési terv minőségének állandó javításával is foglalkozni 
kell. A rendszeresen jelentkező üres áramlatokat fel kell lru
tami és beépíteni a vonatközlekedési tervbe. 

Munkában a tlal&lok. Az E.STjl]d JármOjavító XII. osztály,;,, a x
számú itihrigád motorszerelés kaz.ben 

Az elvi ügyekkel foglalkozó szolgálati ágaknak is fontos szerep jut a terv végrehajtásában. Ezeknek a szakosztályok
nak a dolgozói a tervfeladatok tel.iesítését megfelelő intézkedésekkel tudják hathatósan elősegíteni. Ilyenek például a gazdaságos üzemvitel ellenőrzése. a béralapfelh11smálás el
lenőrzése, a gazdálkodás hibáinak feltárása, a jelenlegi bér
rendszer felülvizsgálata stb. 

(Folytatás a 2. old.a.Ion.) Igen alatsony a tehervonatok utazási sebessége. Ezt 1961- �lo' Isiván feiv.) 

, 
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(FoZytatá.s az 1. otda.lról.) 

Mennyit fordítunk beruházásra 
. A beruházá.s! terv keretszámának asökkenése azt ered�eny�zte, hogy az értékhatáron felüli beruházások közt új, 

�dulo beru!bázást nem terveztünk. A terv é>SSzeállítása úgy �rtént, hogy a belépő létesítmények ott nyújtanak segftseget, . ahol �rra a _legnagyobb szükség van. A pályafenn� t�rtás1 szo!gála� feJlesztésében elsősorban ke!l megemlíte:m a r_n�kak �epesítését. Erre a célra a beruházási tervben 72 millip belfoldi és 5.7 millió importgép-beszerzést iTányoztunk elo. A . vont.atási szolgálat legkiemelkedőbb fejlesztése 
a !mh·3i'1--:=skolci, vonal villamosítása. l'Jlivel a gőzüzerrunel meg egy 1de1g szamolni kell az 1961. évi tervben daruk homokszárító� . . ola_jvizsgálók. tengelynyomásmérők, ' vizsgáló csatornák ép1tese 1s szerepel. A jövendő fejlődésre mutat már a Ferencvárosban létesülő eázolajkút. 
• .  Fo!Y!atjuk az állomások bekapcsolását a villamosvilágítás1 halozatba. A járműjavítók fejlesztése során elsősorban az �zaki Járműjavítónál működő motorjavítóműhelyt kell �fl;htem, _amelynek építése 1958-ban indult és várhatóan az 

�den _befeJeződlk. A já;tnűjavítókban egyébként a helyes tejlesz�est szolgál)a a gozJ'űtés bővítése, tartán)rkimosó. hidro
:r_natikus lemosoberendezés létesítése. trafóházépítés fooadóallom_ás-létesítés és mintegy 48 milli6 fo1intot kite;ő gépbP
szei-zes. 

A forgalnú és kereskedelmi szolgálat folyó évi beruhá
zási tervében a debreceni és a győri felvételi épület építése 
sz_er�!""l. Ezeken túlm�nően kisebb felvételi épületfejlesztést 
�_gzt;nk Kazincbarcikán, Balatonfüreden és Keszthel·yen. Be
feJe'.'':st nyer Kál-Kápol1u,, és Szuhl:tkál!ó-Mucsony állomások 
bovi�se. A legnagyobb beruházásunk a záhonyi körzet fej
leszl.ese 1.es.z. A kereskedelmi szolgálat gépesítésére 14 millió 
forintot iranyoztunk elő. A távközlő- és biztosítóberendezési 
:s-:<>l.gálat fejlesztési programjában a vonalak átbocsátóképes
seget fokozó vonatjelentő őri berendezés felszerelése szerepe] 
12 vonalon. 

A szociális, kulturális, egészségügyi Jakásberuházások. a 
·V.asúti „szállítás . fejlesztését közvetlenül nem szolgálják. de 
.ezek kozvetett uton a céltudatosabb, termelékenyebb munka 
[ehetőségét teremtik meg. Ezek közül elsősorban a záhonyi 
1f�•·i konyhát, a pécsi és nyíregyházi fűtőházi öltözó-moscw 
l!Pttését kell említeni. Az 1961. évi bemházási tervünk mint
egy 8 millió forintot irányoz elő 40 lakás építésére. Azoknak 
� _szoci�lis, kulturális beruházásoklllak a kerete, amelyek más 
iepitkezessel vagy beszerzéssel nem kapa;olatooak mintegy 
17 millió forint. 

' 

A járműparkunk kiegészí�re 10 darab 350 lóerős .dúi
aelmozcumyt, 12 darab Ward-Leonard-rendszerű villnmos
mozdonyt, 30 darob 15 lóerős kes>kenynyomközű diese'lm.o:::do:iyt, 180 darab normál nyomközű, 30 k.es.kPnynyomközű sze
melykocsit, 10 hálókocsit. 240 sertésszállitó kocsit és 1 00 kes
kenvn,yomk.özii teherkocsit szerzünk be belföldön. EzetnfeLül 
:!OOO d_arf� _1Jeher,�si

. 
import títján kerül a MAV állagába. 

A� �,tési, .feluJ1tás1 munkák zömét a felépíiménycserélés 
teszi ki. A vonali felépítmén(Ycseréléseket követi a vonalon 
l<:vő állomások vágányainak megerősítése. A terv szerint el
vegzendő mintegy 400 km vágánycsere jelentős fejlődés az 
előző évekhez képest. 

Tovább folyik. a vontatás 
korszerűsítése 

Egyik legfontosabb célkitűzésünk a vontatási szolgálat 
korszerűsitése, .a gőzvontatás fokozatos felszámolása a nagy
for�mú hálózat \-illamositása. a többi vcnal és' a tolató 
szolgalat dieselesitése útján. Sajnos ezen a területen a hi
telkeretek szűk Volta 1961-ben csak korlátozott lehetősé"eket 
biztosított. Az idén megJcezdjük a kísérleti iiZemet a vilklmoo 
moto,..kocsUcJool iS. Tovább folytatjuk a tanwlmányokat az a·k
ku1?;Ulá:toros villamos '!lWWrkocsi és tolatómozdony tervezése 
�ul�ten. Az_ 1 961-ben tervezett 395 kilométer vágányfelújí
tásból 234 kilométer meglevő fóvooald vágány ö=ehegesz
tését is tervezzük hézag nélküli vágánnyal. 

A tervezett három új mozgó, főjavító alakulatot új gé
�el látjuk el. Az építési és fenntartási szolgálat 400 vib
,:atoros aláverőt, 30 új telhervágánygépkocsit, 120 agregátort 
es egyéb kisebb gépeket lmp. A nagyobb gépek közül 4 da
rab aláverőgép és 1 darab kavicsa-os,ralógép js be<;rrerzésre 
kerül. Emellett 3 kotrógépet és 10  önürítős tehergépkocsit kap 
a pályaépítési szolgálat. 1961. évtől kezdve valamennyi fő-
vonalunkon bevezetjük a vegyi gyom.irrtást. 

Folyó évben a múlt évi szinthez képest mutatkozó ön
költségcsökkentés rés�ben a műszaki-.gazdasági mutatók dol
g�zóink jó munkája .révén előálló kedvez.ő alakulásából, fő
ként pedig berendezéseinlmek a teljesítmény-felfutás követ
keztében előálló jobb kihasználásából ered. Ezeknek a té
nyezőknek a hatását önköltségi tervünkben értékeltük. s azt 
találtuk, hogy innen a múlt év"i szinthez képest mintegy 300 
'IIÚ!lió forint önköitségcsö]okenés áU elő. 

Számolunk azonban a szállítási feladatok túlteljesítésé
vel. Ez esetben önköltségeink tovább csökkennek, 101 millió 
árutonna elszállítá;sa esetén 400 miblió forint fölé emelkedik 
a megtakarítás. A vasúti iparnál előirányzott 2 százalékos 
öniköltségcsökkenés további 55 millió forintos költségszint
csökkenést eredményez.. 

Minimálisra csökkenteni a baleseteket 
Az 1961. évi tervfeladatok sikeres teljesítése érdekében 

fokozott mértékben kell foglalkw.ni a balesetek megelőzésé... 
vel - mondotta Németh elvtárs. - 1960-ban baleseti hely
zetünk 1959-hez képest nem romlott ugyan, de lényegesen 
l'lem is javult. Különösen sok volt a foglalt vágányira való' 
járás a váltó- és vágányellenőrzés elmulasztásából szár
mazó· baleset az őszi forgalom idején. A személyi balesetek 
1záma az elmúlt évben 1959-hez vi.Szonl/Ítva lényfl{lesen meg
növekedett, A kiesett mu11,ka-oo.pok száma iS ma,g,asabb 1)0],t. 
Az elmúlt évben a különböző forga,!mi balesetek cütai okozott 
anya.gi kár meghaladta a 8 millió forintot. 

A Jefohrtatott vizsgálatok eredménye szerint a forgalmi 
balesetek túJnyomó részben az utasítások és rendeletek fi
gyelmen kívül hagyásából, be nem tartásábql származnak. 
A fegyelmezetlenség főleg tolatás közben okoz károsodást, 
nemcsak járművekben és a rakományban, hanem az ember-
életben is. 

A vasútra háruló szállítási feladatok sikeres és gazda
ságos teljesítése fokozott mértékben megköveteli valamennyi 
szakszolJ!álat területén nemcsak a szolgálat szabályszerű el
látását. hanem a munkafegyelmi előírások pontos betartá-
6át is. 

Az elmúlt évek eredményt,i alapján megállapítható, hogy 
a vasút vezetésinek színvonalában számottevő javulás követ
kezett be. A további eredmények eléréséhez szükség van 
azonban arra, hog,J azokat a hiányossá,gokat. amelyeket már 
felismertünk Ufl1/an. de amelyeket még nem szüntettfüik 
meg, haladéktalanul megszüntessük Nem tűrhető tovább. 
hogu középvezetői beosztásban olyan szakmai tekintéllyel 
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nem bíró emb'erek legyenek. akiknek szakértelme és vezető- értünk és annak végrehajtására mozgósítjuk a vasutas dol• 
képessége alacsonyabb legyen, mint a t,eosztott dolgozóké. zókat. 

Gyakori jelenséa a vasúton az eredmények szépítésére Legfontosabb feladat, hogy a szocialista munkaverseny-
való törekvés, az ellenőrzés felületessége. Hiányosság tapasz- ben felszámoljuk a formális jelenségeket, dolgozóink figyel
talható a jut11lmak elosztásánál 1s. A hibák felismerése elsó mét a lényegre irányítsuk és számszerű eredmények helyett 
lépés a javulás felé és ezt már megtettük. A felismert- hiá- tényleges gazdaság, eredményeket érjünk el. A vasúton el
nvosságainkat az év folvamán megfelelő intézkedésekkel ki terjedt jelenlegi versenyformákat továbbra is helyesnek tart-
fogjuk küszöbölni. juk. Fontos követelmény a.2onban, hogy a versenyformák , 

. Végezetül a kö7.lekedési ágazatok együttműködéséről, a célkitűzései az adott időszak termelési, illetve száUitási igé
vasúlnak a népgazdaság egészében való helyéről, a tudomá- nyeinek megfelelően a!akul3a1iak és segítsék elő a szállítás 
n;•os munk� jelentőségéről beszélt a miniszterhelyettes elv- ÖTlk.öl�s�gének csökkentését, a munka termelékenységének 
társ, majd 1gy fejezte be ismertetőjét: noveléset. 

Vasúti közlekedésünk sorom következő feladata,i-roa,k átte- A szocializmus építési ütemének gyorsítása, a szakszer-
kintése, úgy vélem. mindann11iunkban fokozott fele!ősségér-

1 

vezet szerepének növekedése egyre nagyobb feladatok elé 
zet�t, gondos elő;elátásra, er!fütk még szoros?'bb . egyesítésére állítja a szakszervezeti funkcionáriusokat. Megköveteli. hogy 
va!o _torekvést valt k, .. FelelöSok -�glfunk azer_t, _hogy a vas- l fokoz�k ft;lkészültsé!,'üket. hozzáértésüket. Funkcionáriusain
iit, kozlek.edés dolgozói megismer1ek es ma,gukéva tegyék cél- , loat kepesse kell tenni arra. hOglJ ne csak észrevegyék a hí
kitűzéreink.et, fekz;da.t!a.inkat, keIW időben megteremtsük mun-

, 
bá,kat, hanem tanácsot tudjanak adni azok felszámolásához. 

kájuk, versen11mozgaima ik alapfeUéwleit a minél nagyobb 
eredmé1iyek elérésének lehetőségeit. MeggyőzMésem, hogy a 

M• d k ' 
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párt- és szak.szervezet hathatós segítségével a� egész vasutas , In enütt szerezzÜn ervenyt 
tár&aoolom mozgósításával. a többi közlekedési ága.zatok do!- / 
gozóival együtt menetelve olyan szilárd erőt összpontooítha- 1· a Politikai Bizottság határozatának 
tunk, amely újabb munkasík.erekkel biZtooithatia kötelessé-
geink m.aradéktaLa.n teljesítését. Szakszervezeti szerveinknek a jövőben fokozottabb mér-

' !ékben kell loglalkozni a tervező munkával és a beruházá-

A k . t• . k f l d l sol<;kal. El kell érni, hogy ilyen vonatkozásban is olyan akUsza Szer Veze 1 Szel Ve e a a a v1tast fejtsenek ki, mint jelenleg a termelési terv teljesítése 

1961 , • 
, 

h •t , ' h  
t érdekében. Tekintsék feladatukn11k a beruházások és felújí-

az • eVI terV Vegre aJ asa an 
I 

táso.k �a.zdas_�g?s. _és �temterv szerinti megvalósulásának el-
lenorzeset. K1seriek figyelemmel, hogy azok a terv szerint, 

Az t961. évi \erv ismertet�e _után Gróf József, �lvtárs a időben végre legyenek hajtva Kezdeményezzék, javaslataik
szakszervezet t1 tkara rartott .eloadast a szakszervezeti szervek kal, észrevételeikkel segítsék -az állomások és fűtöházak tech
felad.at;a a vasút 1961. évi tervének végreh.aJtása terén - cím- , 1;clógiájának átdolgozasát. a személy- és áruszállítás igényeit 
mel. es a menetrend közötti összhang megteremtését. A műszaki 

Bevezetőjében ismertette azokat az eredményeket, ame- leihetőségen belül tovább kell növelni a teherkocsik átlagos 
lyek a népgazdaságban és a vasút területén a hároméves kihasz�l<isát, a tehervonatok terhelését, az állomási tartóz
terv során születtek. Taglalta, hogyan segítették a szakszer- kodásoK csökkentésével, az utazási sebesség növelésével csök
vezeti szerveink a hároméves terv sikeres végrehajtását. A kenteni kell a kocsiforduló időt. 
három év eredményeit a következőkben foglalta össze: Lényeges feladat a teherv0nataink menetrendszerű köz. 

a) Erősödött társadalmi rendszerün,k társadalmi alapja. leked<\se, a vonatok utazási sebességének növelése. szakszer-
népünk erkölcsi és politikai egysége. 'Vezeti bizottságaink segítsék elő, hogy a fuvaroztató válla-

b) Tovább szilárdult szocializmust építő államútatalmunk latok a módosított rakodási időket betartsák. A rakodási 
alapja, a munlcás-paraszt szövetség. idők csöxkentésénél járjanak elő ió példával a vasúti üze• 

Szak.sZervezeti szerveink tevékenységükkel elősegitették: mek. El kell érm, hogy a menetrendkészítésnél érvényesül
jenek a kulturált utazás igényei, elágazó és csatlakozó állo-

l. A munkás-pa1'Cl-szt /Jll.tnl.om politikai és gazdasági erő- másokon minimálisra csökkenjen a tartózkodási idő. , sít�ét. Helyes fordakészítéssel biztosítani kell, hogy az utazó-
2. A dolgozók élet- és munktLkörülményeínek állandó és személyzet a forduló állomáson minél kevesebb időt töltsön. 

fokozatos javítását. A vasút egész területén a helyi acwttságok1llllk megfele• 
3. A szocia.li.Sta törvényesség megszilárdítását. lően érvényt kel! szerezni a Politikai Bizottság és a SZOT 
Amiről az eddigiekben szóltam - mondotta - gazdasági elnöksége határozatának. Javasoljuk. hogy a határozatok 

helyzetünk pozitív jelensége volt. Ha azonban a termelés végrebajtts:'..nak tapasztalatait a jövőben közös elnökségi és 
növekedésének összetevőit vizsgáljuk, nem olyan kedvező a kollégiumi ülésen tárgyaljuk meg. A szakszervezeti terme
helyzet. Amikor pártunk VII. kongresszusa megjelölte a gyor- lési tömegmunk.a alapját Í961-ben a központi vezetőség je• 
sabb előrehaladás feltételeit, v1Jágosan meghatározta, hogy lenlegi ülésének anyaga képezze. A központi vezetőség bízza 
legfontosabb feladat a munka termelékenységének növelése. , meg az elnökséget, hogy ennek alapján a Vasúti Főosztállyal 
Az elmúlt évben már történt némi előrehaladás, mert a l közösen dolgozza ki a célkitűzéseket.. 
termelés növekedése 50 százalékban a termelékenységből 

I 
A hozzászól.ók java�latokkal gyarapították az 1961. évi 

adódott, a kongresszus által kitűzött cél viszont az volt, hogy terv végrehajtása érdekében iSmertetett irá-nye!veket. A ja

a· termelés növekedését kétharmad részben a termelékenység vaslatok határoi:a.ttá emelése után -a közpónti vezetőség ülése 

emelkedésével kell elérni. véget ért. 

A vasút munkájára is áll, hogy a termelékenység eme- 1--------------------------
lése elsősorban a létszámemelésből ered. S amennyiben a 
gazdasági eredményeinkben benne foglaltatik szakszervezeti 
szerveink eredmén�s munkája, ugyanúgy felelőssége! tarto
zunk azokért a feszültségekért, amelyek az utóbbi időben 
keletkeztek. Ilyenek például: a szocialista munkaverseny 
ösztönzésénél túlságosan az anyagi érdekeltség kerül előtérbe. 
A kitűzött jutalom mindenáron való megszerzése a fő cél. 
Ha másként nem megy, akkor az egyi;;égidők módosításáért, 
mentesítések engedélyezéséért kilencselnek, s legtöbbsiör a 
küldöttségekben a szakszervezeti bizottság is képviselteti 
ma�át. 

Az anyagi ösztönzők 

a gazdaságosságot segítsék 
Nem figyeltek fel sok helyen a szakszervezeti bizottsá

gok arra, hogy a munkaversenyben felütötte fejét a Játszat
eredményekre való törekvés. Altalánoo jelenség, hogy az 

anyagi ösztönwket, kitüntetéseket nem mindig helyesen al
kalrr.azzák. A kiváló dolgozó kilililtetéseknél is azt tapasztal
tuk, hogy nem annYira az üzem előtt álló termelési cél
kitűzések teljesítésében legjobb eredményt elérő dolgozók
nak adományozták, hanem arra törekedtek, hogy minél több 
dolgozót részesítsenek kitüntetésben. 

A továbbiakban a vonóerő helytelen kihasználásával kap
csolatos , példákat sorakoztatott fel Gróf elvtárs. Majd a 
vonatkísérő személyzet munkaidejével való helytelen gazdál
kodást taglalta. Bírálta az egyes belye,ken meglevő tervsze
rütlenséget, s az építkezések elhúzódását eredményező terv
módosftásokat, a késői hitelbiztosítást. 

A vasúti közlekedés szolgálati helyei, a vasúti ipar üze
mei sem mentesek a Politikai Bizottság 1960. szeptemberi 
!határozataiban felvetett hiányosságoktól. Szembetűnő mun
kaídőkiesések, la2lQ.Ságok forduLtak elő főleg a műhelyi éS a 
pályafenntartási szolgálatntH. 

A határozat végrehajtásával kapcsolatban a középvezetők 
nagy része pesszimista és megoldás helyett az objektív ne
hézségeket vetik fel. Azt igyekeznelt bizonyítani. hogy a fel
adat végrehajtásához nincsenek meg a reális lehetőségek. 

A vasúti i par területére is vonatkozik, hogy az utóhbi 
években tört.ént műszaki beruházásokkal egy időben nem 
emelkedett megfelelően a munka termelékenysége. Még ma 
is tapasztalható a hóvégi és negyedévi hajrá. 

A továbbiakban azokkal a módszerekkel foglalkozott. 
amelyek elősegítik az 1961. éves terv vég�eihajtását. 

1961-ben el kell érnünk - mondotta -, hogy a terv 
fő célkitűzéseinek megvalósításával még kedvezőbb feltétele
ket teremtsün.k a második ötéves terv későboi éveiben telje
sítendő feladatok megoldásához. Az említett célok eléréséhez , 
a Politikai Bizottság konkrét feladatként jelöli meg: a mú
sza.ki fejlesztés szinvcma.lának gyorsítása, a beruházások haté
lconyságának fokozását, az üzemszervezés hiá'111lJOSSá11a.inak 
felszámolását, a normák indokolt, ,·endszeres korrekciójának 
elhanyagolása következtében e!őáUott hibák megszüntetését. 
az anyagi ösztönzés hiányosságaí11,(l,k ki.küszöbölését, a fegye
lem megszilárdttását, a t:a1oarhkosság fokozásá.t és ezek ered
mények.ént a termelési köitségek csök101mtését. 

A SZOT IX. teljes ülésének határozata azt tűzi a Vll�
utas dolgozók elé. hogy 1961-ben zavartalanul biztosítsák 
az ipar és a mezőgazdaság szállítási igényeit. Az áruka} 
gyorsabban és gazdaságosabban továbbítsák rendeltetési he
lyükre. Még jobban használják ki a rendelkezésre álló vonn
és vontatott járműparkot, a rakodóberendezéseket, csölclcen,t
sék a várakozási.  ra.kodási és egyéb mellékíd51c.et. 

Az 1961. évi feladataink elvégzésének legfőbb biztosítéka 
dolgozóink megértő, aktív támogatása a szocialis-ta munka
verseny hatékonyságának fokozása. A célkitűzésekkel egyet-

·Hruscso„ elvtiírs ü.dvö!.Slete 

uA l.o,nns.unista ,n.unl.a vállalatánah•• 

zói indították meg 1919-ben 
a kommunista szombatok 
mozgalmát. amelyet Lenin „a 
nagy kezdeményezésnek" ne
vezett. Jó tudni - írja Hrus-

A mos:llkvai rendezőpálya
udvar fűtőházának „A kom
munista munka vállalata" 
cfmet adományozták. Hrus
csov szovjet miniszterelnök 
�bből az alkalomból üzenetet csov elvtárs -, hogy Ő?;Ök e 

· léz tt f"t"h , d 1 
• mozgalom kezdeményezo1 el-

rn e a u o az o gozoi- sők között hazánk dolgozói-hoz. Hruscsov emlékeztetett nak élén · haladnak a világ 
rá. hogy a moszkvai rende- \ legigazságosabb társadalma, a 
zőpályaudvar fűtőházi dolgo- kommunizmus felé. 

............ 

Zenekari próbák az oktatóteremben 
Hetenként két alkalommal 

kellemes hangú zenére lesz fi
gyelmes az utazóközönség Kis
kőrös állomáson. Hogy kik zé
nélnek? Erre is választ kap a 
kíváncsi idegen. ha közelebb 
megy az okta�óterem ablaká
hoz. 

Benn a teremben 21 tagból 

g,z_t, a Moszkva parti esték cf. 
mű da.lt, a Lili bárónőből egy 
keringőt és több forradalmi 
indulót. 

A hangszereket a vasutas
szakszervezet és a helyi •.anács 
ndta az ifjú zenekarnak. A 
múlt évben is kaptak 5000 fo
rintot a tanácstól. 

A zenekar térzenét ad Kiskörös roteré.D 

álló gyermek fúvószenekar 
játszik. Érdeklődésemre Filus 
Lajos karnagy elmondta, hogy 
másfél évvel ezelőtt általános 
iskolás gyermekekből alakítot
ták a zenekart. A gyermekek 
azóta heten ként kétszer; ked
den és pénteken próbán vesz
nek rés�. 

A fiúk eddig mintegy 20 szá
mot tanultak meg. Köztük a 
magyar és szovjet himnuszt, 
egy csongrádi népdalegyvele-

A zenekar augusztus 20. óta 
minden jelentősebb ünnepsé

gen részt vesz. Filus Laj08 
blokklakatos mint karnagy, 
dicséretre méltó munkát vé
gez. Február.ól heti háromszor 
újabb renekari számokat ta
nulnak a gyerekek, akiknek 
legfőbb vágyuk, hogy egyen
ruhát kapjanak és eljussanak 
az ország különböző városáiba. 

Cserháti József, 
Szeged 
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Az 1 961 . évi népgazdasági terv végrehajtásáról 
tanácskozott a SZOT IX. teljes ülése 

Január 21-én a.z gzelmis r- Kovács Imre, Nagv József�, A bérezésröl ·szólva elmém- cím elnyeréséért !olyó verseny-
ipari Dolgozók Szakszerveze é- Tausz János és Trautmann Re- dotta, hogy eredményeink na- hez, hogy a nagyszerű kezde
nek székházában tartotta ta- zső miniszterek. gyobbak lehettek volna, ha a ményezés mielőbb tömegmoz

nácskozását a SZOT IX. teljes A tanácskozást Somogyi szakszervezetek és a ·gazdasá- galommá váljék. Ugyanakkor 
ülése. A tanácskozáson megje- Miklós, az MSZMP Politikai gi vezetők eleget tesznek kö- gondosan ügyelni kell arra, 
lent Fock Jenő, az MSZMP Biz.ottságának tagja, a SZOT te·cs.<éla'e'knek a bérga,dálko- hogy a megtisztelő szocialista 
Politikai Bizottságának tagja, elnöke nyitotta meg, majd <lást illetően . Ahhoz. hogy e cfmet azok a brigádok nyer
• Központi Bizottság titkára, Varga György, a Szakszerveze- téren előbbre jussunk, • teltétle- i jék el. amelyek erre érdeme
Gáspár Sándor, az MSZMP ti Tanács titkára ismertette a nül szükséges :  a vállalatok ne sek. 
Poiitikai Bizotpságának póttag-

1 
SZOT elnökségének beszámo- alkalmazzanak olyan bérrend-

, 

Az üzemi tanácsok jelentősé
ja, SándOT József, az MSZMP lóját a sza.ksze.-vezetek fel.ula- szere/cet, amelyel, a termelé- géről szólva kihangsúlyoz
Központi Bizottságánale tagja, ta.iról, az 1961. éi:i népgazda- kenység növekedésére gátlólag ta, hogy az illetékes szervek a 
Csergő János, Kisházi Ödön, sági terv végrehajtásában_ hatnak. Az úgynevezett lelje- jövőben fokozottabban segít-

' sílmény-plafonokat ott, ahol sék ennek a Contos szervnek a 
A szakszervezetek éljenek a jogkörükkel J �k csa� a;Z_ 

átlagbér betartá= müködését.. 
sat �zolgalJak. meg kell szun I A vita lezárása után a plé-

Varga elvtárs bevezetőben sának elősegítése érdekében. 1 tetm. 
. , num egyhangúlag elfogadta az 

a hároméves terv végrehajtá- Egyik @:;;fontosabb feladat-

1 

A normak jelenleg folyó ki- 1 961 . év; népgazdasági terv 
<lát elem&.te. Részletesen fog- ként ,elölte meg a dolgozó,. igazításával kapcsolatban bí- 1 végrehajtását segítö szocialis
lalkozott az elért eredmé- széles tömegeinek bevonását a rálta a helyenként előforduló ta munkaversenyre mozgósító 
nyekkel és azokkal a fogyaté- terv vigrehajtásával kapcscla- hibákat: a mechanikus rende- irányelveket. 

A SAJTÓ NAPJÁRA 
Február elsejé-n, a magyar sajtó napján <fZOkra. �éke• 

zünk, akik 2U évvel ezelőtt életük és szabadsaguk koc�zta• 
tásával, egy igaz eszmébe vetett hit tudatában _megír�ák � 
tit-okban, sok veszél11 közepette terje-szteni kezdtek az illego• 
lis Szaba.d Nép első példányát. 

Az újságírók, a magyar sajtó munká.sai hűségese7: �pol• 
ják azokat a nemes hagyomán,yokat. amelyeket a martirha• 
lált h.a.lt Rózsa Ferenc, az i!legális Szabad Nép dső .szerkesz
töje és bebörtönzött munka.társai hag·ytak hátra. 

Szocializmust építő hazánkban az egész ma.gyar sajtó az 
illegális Szabad Nép példáját követve a népet szolgálja. A 

mi sajtónk, ellentétben a burzsoá sajtóval, a reakció, a ma• 
radiság ellen harcol, a béke szócsöve, a szocializmusért foly
tatott harc agitátora. A sajtó ma már felbecsülhetetlen ér
tékű fegyver abban a harcban.., amelyet népünk világnézeti 
neveléséért. tudatá-na/e szocialista. átformálásáért. a szocia
lizmus győzelméért folytia.tunk. 

A sajtó munkásai hazánkban nemcsal, regisztrálói, h.4-
nem tei;ékeny részesei is annak a munkának, amely az 

MSZMP VII. kongresszusa után kibontakozott. Utat törni az 
újnak. né-pszeríisiteni a jót, tanítani az embereket, ostorozn4 
a ma1·,adiságot. a pazarlást, ábrázolni az alkotó embert, ez ma 
az újságok, az újságírók. á levelezők. a tudósítók feladata.. Ezt 
a feladatot. ezt a megbí.wtást be is töltik. 

A mag11ar sajtó nnpján köszönetünket tolmácsoljuk le
velezőinlmek.. tudósítóink,w.k és mindazoknak, akik í�aiklooJ 
segítik a Magyar Vasutas munkáját. 

kosságokkal, amelyekre nép- fos tenr.i!,aló/c kimunkálásaba, zést, s azt, hogy egyes üze
,gazdaságunk egészséges fejlő- a :elad<itok megi-alósításába. 

1 
mek ke,·eset tesznek a munka- 1 

dése érdekében a figyelmün- Ebböl a szempontból nagy szervezés megjavítása a 
ket és erőfeszítéseinket össz- 'e'entő•é"Ü a közel negyedmi'- technológiák jobbáLétele érde-
_pontosítani kell. Jiós sza�zervezeti aktíva fel- kébe:1 - nem bizlosítjá� meg- 1 Megtartották a vándorzászlót 

A hároméves terv végrehaj- készítése és ezen belül a szak- �elel�n, ho�y a dolg_?zok _ �z 
-tásának tapasztalatait össze- szervez�t egész tagságát átfo- UJ �ovet:ln?enye�et rovid idon j Évek óta jó az egyúttmükö- Csamangó He,mk fóigazga-

1 
riából és \Romániából minél 

gezve elmondotta, hogy meg gó sok tízezer bizalmira való belül telJesllhessek. dés. szoros a barátság a két tó, a budapesti igazgatóság előbb eljusson az áru, az éle-
van az alapja eredményeink támas7J,,Jdás. A bizalmiak a testvé,·város Komárom és Ko- vezetője pedig arra kérte a két lem és a gyümölcs Prágába, 
továbbfejlesztésének, a szo- sV1�sze1-,e�eti_ munka első vo- Még szélesebbkörű marno határállomások vasuta- határállomás do1gozóit. hogy a Varsóba, vagy az NDK váso-
cialista építés üteme meggyor- nalaban kuzdo személyek. Ma- 1 

1 
sai között Jól lehet ebben je-

1 

jövőben is kövessenek el min-
1 

sa.1ba. 
s���<;ának. _ Ehh�z � többi kö- , gatar;ás�

_
k. _ példamutató 

I 
versenymozgalmat lentós sze"repe van a szocia- <lent az átmenö nem�tJ:-b�i _ A 1;1vatalos ünnepséget �ul-

zo,t arra ,s szukség van - hel�tana_ ti}<, -�mdenn�?l ne- . . _ _ lista munkaversenynek l!f. A teherforgalom meggyors1tasa- turmusorral egybekötött tánc-
lwngsúlyozta -. hogy a szak- velo-felv,J'.'gos,tó mun�!"Juk, az 1 _ A szo�i:hsta munkaverseny-

két határállomás ugyanis pá- ért, hogy hazánkból Bu.lgá- mulatság követte. 
szeri:ezeti s:.ert•ek éljenek meg- emberek ugyes-baJos ugyen-cl rol szoha elmondta, hogy . , . be áll -

1 
növekodett hatásk.o··rük.kel tör- való lelkiismeretes törödésük: 1 megértek a teltételek a ,·er- r

r
o ' e,seny n 

1 
egym
ál ti 

assa · ,.;,_,....,,,_.,""-'.,.,,.,.'4o"!~~�---~~--�~~-...,,.._...,."""'~--- ' 
· · • ·1 bbk.. ·· k" gv nemcsak a szo g a posz-

vényben biztosított jogaikkal. az eredményes _munka nélku- seny i_ne;, 
_
_ sz:, ese oru ·1-

to
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1 #dl , is követelik, szükségszerűvé nak egymással a magyar és a ":=;Il ek cs 1_e1;1de'letek _ be tar '.a- E so eges cel teszik a verseny fellendítését csehszlovák vasutasok, hanem 

j 5aert, ne turJék azok megser- , 
d , , d k 

. . . időnkén a fehér asztal mel- Vizafogó állomasnak JeJentós szerepe van az angyalföldi gyárak 
tését. /1 srakszervezeti, illet- a nepgaz asag er e e mmden teren. 

1 tt . � . .. k k,szolgála,ában és az üzemek termékeinek elszállltásában. Az állomás 
ve a �ozdasági és állami szer- 1 A termelés feltételeinek biz- e is osszeJonne · �o'.c�zoi. forga.!mi szolgalattevök, kocsirendezők, raktámokok és szám-
\ ek együttműködésével érvé- egyen 

I 
t.osításával az eddiginél job- !gy történt ez janu_ár 28-án t .eJ,ok ezt a !e.adatot igyekeznek JegJotib tudasuk szerint megoldani. 

11res1lrn1 kell '.1 �ibák feltárá- A szakszervezetek együ tmű- ban [oglalkoz�n'.'-k a szakszer- Is _Ezen a n_apo� �erült sor az 1 1 
sara és kiJavításara, a munka ködve a gazdasági vezetőkkel, vezetek az egyem ':ersenymoz- �960 masod1k f<;lev1_ . v�y 
színvona}ánalc e�elésére irá- a politikai nevelőmunka jaYí-

1 
galomn:iaL El kell crm, h<;>gy a u�epéJ�-es é�ték�les:ere �- a 

nyuló bator krit.ikát. tásával a szocialista munka- kol lektiv versenyen - 1gy a vm-os vandorzaszlo atadasara 
Ezután az 1961. é,•í népgaz- \'erseny céltudatos irányít.ásá- brigád- és a szocialista brigád- a komáromi városi pártbizott

dasági terv legfőbb célkitű- vaJ . az anyagi érdekelt..-:ég vál- 1 
mo?.galmon belül is megfelelöen ság kultúrtermében 

zéseit ismertet-te, kihangsú- tozatos formáinak és módsze- kibontakozzék az egyének Ye- A meghívottak előtt Molnár lyozva '.'- mezóga_z<!as�g sz_o<;�a: 
1 

reir;e� hely� alkalmazásával ; télked�e. e:�rba_n _ ? kiváló István, Komárom állomás fö�-ta _ a_ts�eJ"vez<.'Sen':.K on.as; segil�ek elo: hogy az ipar 
I 
dolgozo, _ a. 

s.za�!:'a 19u meSle- nöke adott számot a két szomJe,entoseget, az _ ebbol adódo termekei a nepgazdaság elsöd- �-- :1 k1válo ui1to cun elnye- szédvár között folyó határforfeladatokat, maJd részl_etesen leges szükségleteinek kie!égí- ; res<.>ert. galmi versenyről. Mint beta_glalta az egyes 1paragakra tésére legyenek fordíthatók, s j Varga elvtárs ezután ja,·a- számolóból kitünt a �agyar h�ó Jeg[o1_1tosabb �iva- aka�á_ly�zzák meg az �nös - solt:3, ho�v a IX. teljes ülés ,·asutasok immár nyol�adlokat. A_ tovabb1ak?.'.'11 ratért e!:Yem er�ekeket szolg�lo. _a ! hívJa f�l a szen·ezett dolgozó- zor nyerték m a versenyt.. arra: :rut kél!' ten�uk a szak- nepgazdasag szempontjabol 
I 

kat, bng dokat, btigadtagokat, A vándorzás?.ló te.hát továbbszen·ezeteh.'!ek a nepgazdas_� szükségtelen célokra történő csatlakozzanak mind nagyobb 
I 

ra · . Komáromban maradt terv ered.menyes megvalós1tá- termelés.t. számban a szocialista brigád 1" • 

Az állomásf6nök beszámoló--------------------------------------- , jából érdemes kiragadni né-
hány adatot. A tehervonatok 

126 újítás Mezőhegyes ál lomás és a cukorrépa-kampány �%����:ai
1

;�
u1á

:3 fi��t 
A Gyöngyösi Kitérógyálrtó 

VV-ben 126 újit<ist adtak be a. 
do'gozóle az elrnúlt évben. A� 
újításokból eredő megtakarí
tás a számítások szerint -rn.eg
halad.ja az 5 miUió forintot. 
Az újítókn.a.k kifizetett összeg 
mintegy 77 300 fOTinira rúg. 

A cukorrépa-kampány ré
gen hÚZJÓd.otj; el =nyira, mint 
az idén. A Mezőhegyesi Cu
korgyár például - ma már 
220 vagonos kapacitással dol
goz.ik . a ten·ek szerint 
a;,ak január végére fejezi be 
a munláit. Igy a lmmpány 

Az újítási mozgalom tovább- végéig elóreláthatólag a 14 
szélesítését tevékenyen segíti a eiiret is me.ghaladja a Mező
&2akszervezcti blzottság is. hegyes állomásra befutó ré

Szent,gáli Isivá.n Gyöngyös pás vagonok száma. 

------ • • • -------

Hétvégi zsúfoltság a vác-aszódi vonalon 

münkeL .Míg a komamoiaknál 
A legforgalmasabb hónap- . 1960 első felében 894, a máso

ban - no\emberben - na- ; dik felében pedig csak 772 
ponta átlag 260 kocsi érkezett I tonna volt a tehervonatok át-

( . Mezöhegyesre. Meglehetősen lagos terhelése addig a ko- Turzo Fere11c vezető raktárnok Ko,•ács Gyula Ipartelepi rak-
k k •al 'rt < t ' r "ak 1 0'>1• "!] tv 1 1 64 l t„rnok és Ola10.s I t,·án rendes kezelésú raktárnok új módszeres el!á-SO mun ra\ Ja a gyc..r er- ma Ollll ... , I e e rás szer-int vonatot vesznek át, illetve irnak k.L mékcinek az elszállitása is. tonnát tm:abbítottak vona-

Ja!lur :· l 7-ln pdd.\ul 5-1 ko- tonként. Ez a különbség a ver- .. · 
csiban 980 t.onna nyersszele- senyben is jelentkezett. A 
tot toYábbítottak 18.1  tonnás verseny feltételek között 
kocsi.kihasználással. Kész cu- egyébként három szempon,t, a 
korból eddig min.tegy 1600 menetrendszerinti indítás, a �  
,·:ig�nn_al. k�ldtel<: az ors?ág tehervonato� á-tla� �erhelése � 
kulonbözo varosa1ba, falvaiba. és az engedelyre varas szere- � 

br:,g:ídja. Kocsim.ozgatási ter- eredményt értek el. 

Az állomás dólgozói közül pel. A három tényez6 alap- t 
l·ülönören jó munkát végzett ján a komáromiak 100.6, a ko- i 
3:eles Sándor tolatásvezető marnoiak pedig 86,1 %-06 

! 
A Dunai Cementmű építke-- nem bírt a nagy szerelvénnyel, vü.ket io5,5'. o-ra teljesítették. Az értékelés után Benda 

z.ésének megkezdése óta alapo- így a hét kocsit négyre csök- H8;'?nló :red°:ényt_ é_rt_e� el Eduárd főigazgató. a CSD bra
:san megnőtt az utasforgalom a kentették. Azóta a kocsik zsú- a többi tényezo tcliesiteseben tisl;>vai igazgatóságának veze- � 
váci' vonalon. Pénteken és faltak. Nagyon gyakran az üt- is. Szorosan a . nyo_mukban töje is elismeréssel beszélt a l 
szombaton a Vác-Aszód kö- közőkön állnak, a lépcsőkön hala�t a Maro�k-bngád. de magyar vasuta...<o0k mun.kájá
zött közle)tedő 4145 és 4141� lógnak az utasok. b:<=sulettel . helytállt a cukor- 1 ról, majd arra hívta fel a ko
�zámú vonatokon különösen Nem lehetne ezen az állapo-

1 
re-pa-kamp'.'flyban a� állomás marnoiak figyelmét. hogy ve-

s-ok ember u\aZlk. ' ton változtatni? valamennyi <loJ.gozóJa · gyék áJt a komáromia.k mód-
i R. S. Cserháti József Szeged szereit. 

A budapesti igazgatóság ín- · i �zkedése folytán ezek a sze-

1 
relvények 7 darab B és egy 
szolgálati kocsiból álltak. Nem 

T 
• 
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izen a. ora.s Jtll U§Zat. ermesz O 1 eg en 
A tartalék személyzete, Bagladl Károly moz<lonvvezetö é,o Pol-

továbbitotta. Egy idő óta azon- Január 20-án pályamunká- / - Ha i-ona.t jön, meg ke!l 

I 
mar l60 pályamunkás bontotta 

�k Károly Iütö karbantartást végez a t-Olatás szünetében. 
ban a váci fűtőház a 375-ösök sok dolgoztak Sárospatak tér-

1 
á!Lita.m! Ezen a pályán nem a töltést é kereste a hibát. Az -... -•�%'!''!":� , helyett 275-ös sorozatú gépeket ségében. Arcuh<1t piroo.ra csip-

1 
lehet egyetlen sze�elvényt sem úgyne, ezett c.•úszólapot nég;).' ◄ 

/, .. 
vezényel a szerelvényre. A. ki- te a szél. Kezük is meggémbe- atengedni! - adta ki az uta- méter mélységben találták 
sebb teljesítményű moroony redett a hide�en. Legtöbbjük sítá."t és sebesen rohant a leg-

1 
meg. 

t alig várta a műszak végét. közelebbi állomásra, hogy je- Az esti órákbaJ]. Mi.skolcról • 
Ezen a napon azonban nem l<:ntést tegyen és segítséget 

I agregátort és 'fényszórókat 
• . ,, , , fejemették I>: a szokásos, idö- kerJen. küldtek. Az anyagos kocsik Bekegynles Pecsett ben a munkat. Dupla musza- Ola.szliszka-Tolcsi:a felől egymásután érkeztek a hely-
. kot dolgo'.'.tak. mert így �íván-

1 

mái· eljött a személyvonat. de színre. A távközlők ideiglenes 
Pecs áll-<prrás békebizottsága I 

ta a becsulet. De hogy LS volt az egyi,k térközornek !<i-került tel�fonösszeköttetést teremtet
a párt és a szakszervezet se- csak? megállítanda. tek a munkahely és az állomá
gitség�vel �úsorral egybekö- , Elmúlt már dél, ami.kor i Egy ideig a pályamunkások sok közöt. A munka egész éj
tott békegyulést tartott. 1 Na.gy Al-bert, m űszaki föinlé- 1 hallgatagon álltak. Végül is je l  lolyt. A p,i1_,·amunká0ok a 

Bódis lstrán, a Hazafias Nép- ' ző a munkásokhoz érkezett. ' Drácucz Farka.s brigádvezetó nagy hideg miatt felváltva 
front városi bizottságának +.it- 1 Ellenőrzés közben feltűnt neki. törte meg a c ·ende!. dolgoztak. A személyszállítást 
k�ra tartott �zámo�ót. '! 

1 
hogy a �áras vágányon, a_ sín: 1 _ Emberek, mi is Itt mara- atszállással bonyolították le. 

nuntegy 100 fonyi reszvevo nel párnuzamosan tenyerny1 dunk! Hajnalra ért véget a mintelőtt rés_zletesen ismertett': a széle� nyílás ki;el):ózik mintegy , s a pályamunkások üres ta- egy 16 órás megfeszített mun
nemzetkozi h�lyzetet. maid a 30 me-ter hosszusagban. A;m1�t ri znyárnl, a hidegtől átfázva, ka. Reggel megnyílt a pálya a kommun!st� es mu1;káspárt�k f':locsudott � megle!)€tésbol, 1 de szfvvel-lélel<.kel nekiláttak közlekedő vonatok elött. Moszkva, Ért<'kezletcnek hatá- 1,1rtelen felkiáltott : emberek. 1 a tölt.és bontásának A veszél A .-1  nká k _ D á-rozatával 

_ 
fo�l�lk?z�tt. • megcstlszott a töltés! . elhárításában nem �káig vof- j vu.ez Pbá�f�ai, �kacs Jó:Set � bes�olot rov1d kultur- A töltés nyolc méter magas. t k egyedül. Szerencsről és Sá- , és Varga Géza szociallsta bri-musor kovette. Ha kisikU,k a vonat. katasztró- toraljaújhelyröl hamarosan gádja - derekas munkát vé-Leiti Ferenc fa lesz. Itt nem lehet kockáz- 1 megérkezett az erösités. [ geztek. 

Pécs tatni. Mire alkonyodni kezdett, - v -
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KOCSI EMELÖ SZÁLLÍTŐ KÉSZÜLÉK 

A vontatási kocsijavító fiókmúhelyekben 
é� a külső nem fedett munkahelyeken a 
4ú-50 kg-os kocsiemelőket két dolgozó szál
lította. Ez nehéz és balesetveszélyes munka 
\ Ol t. 

Ennek elkerülése céljából az újító java
solta. hogy az emelő talpára két félköralakú 
meghajtott lemezt (fület) kell hegeszteni. 
Sz.\llít.áskor a fület rá kell helyezni a két
keréken gördülő készülék alján levő vasc.sőre 

Az emelő csekély mén'Ú átalakításával, il
J„tve a készülék alkalmazásával a baleseti ve
szély csökkenthető és az emeló szállításához 
egy dolgozó elegendő. 

Rugós elektróda fogó 

Még alíg léptük át az 1961. 1 S mit mutat a gyakorlat? A 
év küszöbét és mális olyan ferencvárosi fűtőház létszámá
számban következett be halá- ba tartozó Lovász János fékla
los és csonkulásos baleset, an1i katos 1960. október 13-án 10.10 
jogos aggodalomra ad okot. órakor Ferencváros állomás 
Köztudomású, hogy a vasút ve- területén súlyos üzemi balese
szélyes üzemnek számít, de va- tet szenvedett. A bibáztatha
jon, ténylegesen olyan veszé- tó Lukács István tolatásvezető 
lyes-e, hogy ilyen sok áldoza- ellen a fegyelmit még a mru 
tot követel. napig sem folytatták le. 

Miskolci László technikumc,t 
végzett dolgozó, Berta Antal 
srenrámoló a pályafenntartás
tól november 15-én került az 
állomásra. Részükre nemhogy 
a szolgálatba lépés Jlapján, ha
nem még nove111ber 24--én sem 
tartotta meg az állomásvezető 
az előírt munkavédelmi okta
tást. 

Ugy gondoljuk, érdemes ezt A rendelet megvan, a végre-= 

az állítást nagyító alá tenni és hajtás azonban késik. Minek Ha a nevelés már nem segít 
belőle következtetéseket levon- nevezhető ez, ha nem fegye- Elítélendő az is, hogy kocsi-

A vontatási kocsija,·itó · fiókmúhelyekben 
rendszeresített elektróda fogók használata 
nehézkes, mert az elektródát csak abban az 
esetben rögzíti, ha azt a hegesztő dolgozó 
egyik kezével állandóan szorítja. 

ni. Szükséges ezt azért is meg- lemsértésne-k? Ugy gondoljuk, rendezők nem egyszer otthagy-
Mindkettő Gábor József újítása (Rákosren- tenni, mert sokan úgy vélik - hogy ezzel egyetért a budapes- ják a munkahelyüket anélkül, 

dező fiókmúhely). még felelős vezetők is -, hogy ti igazgatóség vezetője is. He- hogy a tolatásvezető tudna 

A% újítás s,rerinti elektróda fogó lényege 
egy rúgóval feszítve tartott kar, amely ál
landóan rögzítve tartja az elektródát anél
kül, hogy a hegesztő dolgozónak fogni kelle
ne. Ez a fogórész egy rézből készült hüvely
be csavarható, hogy hosszabb hegesztésekn.él 
se melegedjen a dolgozó kezéig a fogó. Az 
elektródát fogó rész rézzel van felLöltve az 
ívhúzás gyorsabbá tétele céljából. 

a vcu;útnak, mint veszélyes lyes volna, ha a Vasúti Főosz- róla. Ilyen esetekben a tolatás-
� üzemnek, elkerüZhetetien vele- tály is vizsgálatot tartana és vezetők sem járnak el kellő 

járója, a baleset. Akik így rendet teremtene a fegyelmi si:igorral. aminek következmé
gondolkodnak, azok vagy nem ügyek terén. nye, újabb munkafegyelem-
következetesek, vagy, ami még A 2080/25 '1952. MT-SZOT sértés. 

Az új elektróda fogót a rákosrendezöi ko
(,s1javít9 fiókmuhely jó eredménnyel használ
ja. 

Dolgozzunk balesetmentesen 

_ Bár 1?60-ban az elózo évhez 
I 
cát. Alig tett vele meg pár mé

viszonyitVll, 24 balesettel ke- tert. elveszítette a gép feletti 
vesebb volt, de még így is ma- w-almát. n�kirohant egy teher
gas a balesetek száma a szol- kocsi oldalának és az indító
naki járműjavítóban. kar két ujját leszakította. -

Egy éber jegyvizsgáló 

Szombatonként sokan utaz
nak munkahelyeikről ottho
nukba. !gy volt ez január 21-
én este is a Budapest-Tapol

ca között közlekedő 1 114. sz. A legtöbb baleset a fiatalo- Kiscsatári János westing-laka
kat érte. ők azok akik észre tosnak is egy ujjába került, távolsági személyvonaton. 
sem veszik az üze�ben a hír- amiért szabálytalanul végezte 
adó-táblákat, óvórendszabá- munkáját. Amikor a vonat Ábrahám-

lyokat tartalma:z.ó könyveket. Csomor JIÍ.D.os hegy megállóhelyről elindult, 
uem látogatják a filmvetítése- _________ az 56.586 sz. kocsiban szolgá-
ket, nem hallgatják azokat a el · - · 
hanglemezeket. amelyek fel- latot t jes1to Illes Ferenc ta-
hivjá'k a dolgooók figyelmét Tanulságot" kiállítás volt 

polcai jegyvizsgáló menetköz-
a balesetek megelőzésére. ben egy szokatlan csattanásra 

A műszaki vezetőknek is A szovjet vasutas mozgó lett figyelmes. Mint éber 
16bbet kellene törődni a dolga- munkavédelmi kiá11ftás anya- vasutas, a legelső megállásnál, 
zók egés2".Ségvédelmével. Nem gát Pécs állomáscm. is bemu- Badacsonyörsön azonnal meg
elégséges, hogy a baleseti ok- tatták. A dolgozók kisebb cso- nézte a rendellenes zaj okát és tata.sokat úgy, ahogy megtart- portokat alkotva tekintették ják. Az újonnan felvett dolgo- meg a biztonságtechnikai ko- felfedezte, hogy a kocsi egyik 
zóinkkal sokat· kell .foglalkw.-; csil:5an elhelyezett maketteket, hordrugója eltörött. A kocsit a 
ni. Aprólékosan meg kell ne- amelyek nagyszerűen szemlél- legközelebbi állomáson. Bada
kik magyarázni. mennyi ve- tették hogyan kell a biztonsági csonytomajon kisorolták. S/.élyt rejt magában minden szabályok előírásainak megfe-olyan munka, amit nem az elő- lelően dolgozni. De érdekes Illés Ferenc jegyvizsgáló 
irt módon végeznek. volt a filmvetítés és a képkiál- éberségével egy esetleges bal-

Boldog László segédmunka.s lítás ,s. 1 esetet hárított el! Cselekede-
�lig néhány _hete dol!(Ozik az A kiállítás tanulságos volt és téért dicséretet érdemel. 
képz.és és megbizaitás nélkül számunkra Bognár Károly 
uzemben. Mmden elozetes ki-

1 
felejthetetlen élményt nyújtott 

1 
elindítobt egy villamos targon-

· 
Leiii Ferenc Tapolca 

A kapzsiságérl 
nagy árai lizellek . . .  

Nyíregyháza állomáson tele
lótlen személyek megdéTsmál
tak egy metilalkoholt tartalma
zó tartálykocsit. A mérgező al
koholból többen is fogyamtot
tak. Ennek következtében né
gyen életüket vesztették és több 
mint 120 személyt reszesitettek 
elsősegély� 

!gy hangzott a döbbenetes 
hír, amelyet január els5 felé
ben közöltek a lapok. Hogy 
mi van a hír mögött? Hogyan 
történhetett meg ez a tragikus 
esemény? Ezekre a kérdések
re keresett választ a riporter 
két héttel az események után. 

Január 2-án a hajnali órák
ban futott be Záhony felől 
Nyíregyháza állomásra a 4753-
as gyorsteher. A kocsivizsgá
lók felfedezték, hogy az 
509 174-es számú KeLebia át
meneti rendeltetésű tartály
kocsi a lefejió csapnál erősen 
szivárog. Észrevételüket azon
nal jelentették. A tat-tálykocsit 
átfejtés végett kisorozták a 
szerelvényből és a 22. vágány
ra állitották. 

A kár elhárítására is meg
történt az intézkedés. Az át
fejtéshez üres tartálykocsit 
kértek Záhonyból. A raktári 
dolgozók pedig feladatul kap
ták, hogy helyezzenek el egy 
vizes vödröt a szivárgás alá 
és a felfogott folyadékot időn
ként öntsék vissza a tartály
ba. Arra is felhívták a figyel
müket. hogy nyílt lángot ne 
használjanak, égő cigarettá
val ne közelítsék meg a tar
tálykocsit, mert az tűzveszé
lyes. 

Elindul a lavina 

Tűzveszélyes? Akkoi:- · a tar
tályban nem metanol, hanem 
etilbenzin lehet - így tűnőd-

tek az éjszakás tút· raktári dol
gozói. kocsirendezói. A szesz
barátokat azonban nem hagy
ta nyugodni a kíváncsiság. Jó 
vadászvizsla módjára addig 
kerülgették a kocsit, addig szi
matolgattak, mígnem megol
dódott a rejtély. 

- A tartályban szesz van, 
iható szesz - suttogta valaki 
a sötétben. 

A felfedezés híre gyorsan 
eljutott a szolgálati posztok
ra, s az éjszaka leple alatt 
megindult a búcsújáirás a tar
tá:lykocsihoz. 

És a dézsm,Uás közben sen
kinek sem jutott eszébe, hogy 
ezért a cselekedetükért, a lo
pásért, - mert mi másnak 
lehet nevezni, azt, ha valaki 
máséhoz nyúl - felelősségre 
vonás, büntetés jár. 

Nos a felel5tlen könnyel
műség a társadalmi tulajdon 
elherdálása, a lopás mint már 
annyiszor, ezúttal is megbosz
szulta magát. úgyis lehetne 
mondani - talán ezt a leghe
lyesebb kifejezés , hogy 
a kapzsiságért nao11 árat fizet
tek a vasú� nyíregyházi 
szarkái, akik a legnagyobb 
óvatosság mellett sem tudták 
elpalástolni tettüket . . .  

Január 3-a még csendes 
volt. Az állc:linásfönökségen 
sem sejtettek semmit. A sé
rült tartály átfejtését a nap
palos túr elvégezte. 

A tragédia január 4-én a 

hajnali órákban kezdődött. 
Reggel 6" órakor Tiszadob állo
másra hívták ki a mentőket. 
Egy óhat-Puszta',ócsról Nyír
egyházára tartó tehervonat 
vonatvezetője és a fékező rosz
szul lett. (Mindketten Nyíregy-

háza állomás létszámába tar
toznak.) A mentők eszmélet
len állapotban beszállították 
őket a nyíregyházi kórházba. 
Breznt Andrá$ vcnatvezető út
közben meghalt. A ment5orvos 
szeszmérgezést állapított meg 
náluk. 

Nyíregyháza állomásfönöke 
reggel 9 óra tájban kapott ér
tesítést a nem mindennapi 
eseményről. Nem sokkal ké
sőbb azt is jelentették neki, 
hogy két dolgozó nem jelent
kezett szolgálattételre. Elő
ször arra gyanakodtak, hogy 
Brezniék űtkózben juthattak 
szeszhez. Ezért nyomban vé
gig teleionálták az egész vo
nalat, de ez a megoldás nem 
vezetett eredm�nyhez. 

Fény derül a dologra 

Délelőtt 11 óra tájban de
rült csak fény az eddig homá
lyos ügyre. Fehér András ko
csirendező szolgálat közben 
rosszul lett. Az územorvos Fe
hérnél szeszmérgezést állapí
tott meg. Az orvos nyomban 
a mentókért telefonált. Míg 
megérkezett a mentő. Fehér 
bevallotta. hogy előz5 éjjel 
az átfejtésre váró tartálynál 
fogyasztottak szeszt. 

Tulajdonképpen ekkor döb
bentek rá. hogy a tartályk0-
csiban ipari célokat szolgáló 
metilalkohol, faszesz volt, 
amely az emberi szervezetre 
káros, fogyasztása látási za
varokat, vakságot. halált okoz. 
Mivel a ,·ezetők feltevése sze
rint a mérgező folyadékból 
mások is fogyasztottak, azon
nal megindították a harcot az 
emberi életek megmentésé
ért. 

A kórház is felkészült. n 
szemészeti osztályon az egyik 
legnagyobb kórtermet teljesen 
ki ürítették. hogy mielőbb el
helyezhessék a betegeket. A 
kórházban még be sem feje
ződtek az előkészületek, a 

r�sszab�, nem 1s akarnak az- határozat előírja a vezető be- Az elmúlt évben volt 10 éves 
za lenm. osztású dolgozók biztonság- évfordulója, a munkavédelmi 

A balesetek nem a vasútüzem technikai vizsgáját. De a sze- felügyeletnek. Tíz év alatt a 
gedi igazgatóság III. osztályá- műszaki vezetőkhöz számos 

jellegéből következnek nál például 1455 biztonságlech- felhívást intéztünk, a munka-
Véleményünk szerint a ve- nikai vizsgára kötelezettból 822 védelmi törvények betartása é,i 

szélyes üzem elnevezés azt je- nem rendelkezik vizsgával. A betartatása végett. Történtek 
lenti, hogy a baleseti veszé- rendelet értelmében, vezető felelősségrevonások is. A gya
lyek fokozottan fennállnak, munkakörben addig nem le- korlat azonban azt mul;atja, 
ezért az itt végzett munka na- het senkit beállítani, míg a hogy a nevelő- és felvilágosító 

gyobb figyelmet, körültekin- biztonságtechnikru vizsgát le munkán túl, szigorúbban kell 

tést követel. de nem jelenti nem tette. Miért engedi meg I alkalmazni a büntető szankció

azt, hogy a baleseteket a vas- a szegedi igazgatóság vezetője '1 kat. A vasút vezetőinek az ed-
úton nem lehet megelózni. A és a III. osztályvezető, hogy diginél követke?..etesebben kell 
baLesetek nem a vasútüzem ezt figyelmen kívül hagyják. ellenőrizniük a rendelkezések 
jellegéből, hanem a nem elég Gyoma állomáson 1960.

1 
maradéktalan végrehajtását és 

körültekintő, figyelmetlen augusztus 3-án lépett szolgálat- gyakorolni a mulasztók fele
munkából, személyek helytelen ba Pápai Sá.-ndor, Pápai László, lösségrevonását. 
cselekedetéből, gépek, eszkö
zök hib� voltából. va.gy ke
zeléséből, a tech=l5giai fegye
lem megsértéséből, az utasítás 

-és óvórendszabályok előlrá
sainak elmulasztásából és vé
gül a munkafegyetem lazasá
gából adódnak. 

Elsőként a rendeletek betar
tásánál tapasztalható lazaságo
kat emlltjük. A 2080/25/1952. 
MT-SZOT határozat kimond
ja; minden egy nap munka
kiesést meghaladó balesetet fe
gyelmi ulon kell kivizsgálni. 
Ezzel kapcsolatosan a 122 742/ 
1957. 1/5. e. sz. rendelet külön 
rendelkezik a balesetek vizs
gálatára vonatkozóan. Az igaz
gatoságok munkavédelmi elő
adóinak feladatairól szóló ré z 
harmadik pontja kimondj.i, 
hogy a munkavédelmi előadó 
köteles a balesetvizsgálatot le
folytatni, a vizsgálat alapján 
hibáztathatók ellen fegyelmi 
eljárás elrendelését az illeté
kes fegyelmi hatósághoz 3 na
pon belül történő fegyelmi ha
tározat meghozatalát szorgal
mazni. 

� .. --------

ELVTÁRSI SEGÍTSÉGNEK TEKINTJÜK 
Válasz a „Jl,lunkavédelmi örjárat"-ban közöltekre 

Az 1961. évi január hó 15- után a Veszprém külsói fűtő
én megjelent Munkavédetmi bázfónökségünk munkavédel
órjárat a Vesz�rém k:ülsői fú- mi és balesetelhárítási mun
tőházjőnök.ség munkavédelmi káját felülvizsgáltuk és a 
hiányosságait bírálja. munka megjavítása érdekében 

A viz,,.gálatot végző elvtár- megtettük a szükséges intéz
sak helyesen és segítőkész- kedést. A jövőben folyamatos 
séggel tárták fel a hiányos- ellenőrzést fogunk tartani ki
ságokat. A cikkben foglaltak adott rendeleteink maradék
teljes egészében megfelelnek talan végrehajtása érdekében. 
a valóságnak, mert a bizton- Osztályunk dolgozói a bírá
ság.i megbízott a balesetet la1ot elvtá.J i segítségnyújtás
szenvedőkről a jegyzőkönyvet nak tekintik és elhatározták, 
ugyan felvette, az eljárás le- hogy a fútöház.a.k.náil végzett 
folytatását azonban elmulasz- felügyeleti mun,kájuk során 
totta. A tanukat nem hallgat- j munkavédelmi és balesetei.
la ki és nem készített véle- •

, 
hárítási tevékenységet is foly

ményes jelentést a baleset le- tatnak annak érdekében, hogy 
'folyásál.·ól. Nem fejtette ki a ez a tevékenység a dolgozó!. 
balesetv�áló bizottság áJlás-

1 
megvédése érde!kében társa

pontját a baleset; bekövetke- dalmi i.iggyé váljék. 
resével kapcsolatban. Benda Pál 

A bírálat tudomásulvétele músz. főfelügyelő, osztályvez. 

mentők mans egymás után bői, amit a férje vitt haza, li
szállították be a mérgezet- kórt főzött és a gyerekeknek 
teket. Az ebédutáni órákban is adott. A szirénázó men-
8, este 19 órakor 69, másnap tók harmadszorra is megje
reggelre már 102 mérgezett lentek a Jánosi osaládnál és 
vasutas vagy hozzátartozó, fe- a gyerekeket is beszállították 

De nemcsak Tóth János és 
Suták István, hanem a töb
biek is szégyellik tettüket, 
nem mernek a vezetők sze
mébe nézni, s otthon sem 
tudják nyugodtan párnára 
hajtani a fejüket. Érthető, 
kapzsisá-gukkal. meggondolat
lan cselekedetükkel kétsze
resen is bűnt követtek el. 
Meglopták a társadalmi tu
lajdont és négy ember halálát 
okozták. Ok az okozói a két
ségbesett házastársak, szü
lők, családfő, apa nélkül ma
radt gyermekek könnyeinek 
is. 

leség és gyenne feküdt a a kórházba. 
kórházban. 

A következö napokban még 
újabb 25 főt \oittek be meg
figyelés végett. Közben ja
nuár 4-én délután Papp Fe
renc kocsirendező, 6-án pe
dig Olajos György és Halász 
Ferenc nyugdíjas meghalt. A 
két utóbbi idős hozzátartozó 
volt. A fiatal 26 éves Papp 
Ferenc héthónapos kisgyer
mekét és feleségét, Brezni 
András vonatvezető pedig 4 
kiskorú gyermeket és egy be
teges asszonyt hagyott magá
ra. 

S ki tudja még hányan tá
VO'lll1.ak el az élők sorából, há
nyan hagyják itt szeretteiket, 
gyermekeiket, hányan veszí
tik el szemük világát, ha nem 
történik meg a gyors intézke
dés az életmentésa·e, ha 
az orvosok ,.nem végeznek em
berfeletti munkát. Pedig 
egyesek még akk0r is kono
kul tagadtak, amikor már a 
rosszullét miatt alig álltak a 
lábukon. 

Papp Sándor váltóör há
romgye1mekes apa égre
földre esküdözött. hogy nem 
i,·ott a sze.szból. Közben alig 
ért vissza szolgálati hel_vére, 
ö is ro szul lett. 

Vagy ott van a kilencgyer
mekes Jánosi József tartalé
kos ,·ál tóőr e;;ete. 0 a laká.,án 
lett rosszul. Amikor a men
tőket kihívták hozzá. az ajtó
ból így szólt vissza feleségé
nek: el ne áruld senkine;_. 
hogy honnan van a szesz. 
Nem sokkal később .Jánosi
nét is kórházba szállították. 
Az asszony, amikor látta, hogv 
milyen nagy a veszély töre
delme.5en bevallotta: a s7esz-

ötnapi kezelés és megfigye
lés után 115-en elhagyták a 
kórházat. Három felnőttet és 
öt gyermeket - Jánosi Pirit, 
Katit, Klárit, Esztit és Sárit 
- azonban még továbbra is 
benn tartották. Egyébként a 
127 mérgezett között 33 gyer
mek és 27 nő volt. 

Farkas Ferenccel, az állo.
más SZB-titkárával és Ko
vácsvölgyi Józseffel, a szak
szervezet munkavédelmi fe
lelősével január 17-én felke
restük a még kórházban le
vő betegeket. A ,Jánosi-nővé
rek már vidáman hancúroz
tak a szemészeti osztály me
leg folyosóján. A három fel
nőtt közül ketten már job
ban vannak, Tóth János vál
tóörneJk viszont megint látá
si zavarai voltak. Az élet
benmaradtak közül egyéb
ként az ő állapota volt a 
legsúlyosabb. öt napig egyál
talán nem látott. Utána to
kozatosan kezdte visszanyer
ni látását. de , néhány nap 
múlva ismét. rosszabbodott ál
lapota. 

Drágán fizettek 

a kapzsiságért 

Lám az alkoholizmus, az 
iszákos hajlam milyen nagy 
károk okozójává vált. Az al
kohol miatt adták fejüket a 
lopásra olyan emberek, akik 
eddig becsületes munkát vé
geztek. Az alkohol. a sze51 
mérgezte meg a családokat es 
a közösségi életet is. Azét a 
közösségét, amelyért ezrek és 
tízezrek legjobb tudásukat és 
erejük legjavát adják. 

A szomorú esettel kapcso
latban azokat a szülőket is 
nagy felelősség terheli, akik 
kiskorú gyermekeiknek adtak 
a lopott szeszből készült li
kőrből. Mi lesz az olyan gye
rekekből, akiket szüleik már 
5-6 éves korban pálinkával 
traktálnak. 

Persze azok sem kerülik el 
a felelősségrevonást. akik a 
Legelemibb utasításokat sem 
tartották be, akik megfeled-

Rövid ideig beszélgettünk a keztek arról. hogy a tartály
betegekkel. Nem is nagyon kocsi oldalára elhelyezzék a 
érintettük a kényes ügyet. halálfejes bárcát és a fuvarle
mert erről nem szívesen be- vélen feltüntessék, hogy a 
szélnek. Hangjukon, arcu- szállítmány' metilalkohol, mé
kon azonban Iá t zott a meg- reg. 
bánás. l!:s mint Suták István De ez már a rendőrség és 
raktári dolgozó megjegyezte. az ügyészség dolga. Az ol• 
ha tudta volna, hogy ilyen vasó feladata csupán annyi, 
következményei lesznek a hogy levonja a tragikus ügy
szeszfogyasztásnak, rá sem bői a megfelelő tanulságo-
nézett volna. kat. Visi Ferenc 



1961. FEBRUAR L MAGYAR VASUTAS 

AZ ÉBER FIGYELEM 

mint a vasúti szolgálat fontos követelménye 
A vasúti forgalom lebonyo

líiá.sa egyidöben több dolgo
zó közreműködésével és nél
külözhetetlen együttműködé
Eével történik. Ugyanakkor az 
áruk be- és kirakásával sok 
nem vasutas is dolgozik a 
vasút területén. Az utazni 
szándékozók ezrei a vágányok 
közelében várakoznak és igen 
sok ember, jármű és állat kel 
át a pályaszíntben.i útátjáró
kon. 

niök arról is, hogy a menesz• 
tés saját vonatjukra vonatko
zik-e? - stb. stb. Különösen 
megerőltető ez a figyelés sö
tétben, távolbalátás korláto
zása esetén. 

rés, síntörés, rakomán,y csu
,za.mlás megfelelő intézkedé.s 
esetén megelőzi a súlyos kö
vetkezményű balesetet. 

Azon a munkahelyen, ahol 
a vágányút előkészítését, a 
váltó- és vágányellenőrl.ést 
tartják különösen figyelme
sen kel! a váltók használha
tó,ágáról meggyőződni, a vál
tók helyes beállításáról és 
vágányút lezárásáról gondos
kodni. 

Konrád József 

(Folytatjuk.) 

---

Szocialista brigádok az élen 

Szakszervezetek a honvédelemért 
Az Imperialista agressziós 

erők ellen folytatott harc nap
jainkban erőteljesebben, szer
vezettebben, eredményesebl:len 
folyik, mint az imperializmus 
létrejötte óta bármikor. E harc
nak fő mozgató er5i a szocia
lista országok, melyek mögé 
a békéért folyó harcban felso
rakoztak a nemzetközi mun
kásosztály, a felszabadult gyar
mati országok népei a háború 
ellen fellépő valamennyi or
szág és az összes békeszerető 
erők. 

Ezeknek az eiőknek közös 
erőfeszítésével el lehet hárí
tani az imperialista agresszo
rok azon kísérletét, hogy vi
lágháborút robbantsanak lci. 
Ehhez azonban a népek ma
gasfokú éberségére van szük
ség és arra, hogy a szocialista 
tábor országai nagy gondot 

er:Sk és a Honvédelmi Sport
szövetség feladata. A szak
szervezeteknek, mint a mun
kásosztály harci szervezetei
nek a szocializmus építésének 
körülményei között az építés 
feladatai mellett fokozott gon
dot kell fotdítaníok a védelem 
kérdésére, hozza kell járulni 
ahhoz, hogy mint a munkás
osztály tömegn:ervezete, moz
gósítsa a dolgozókat a prole
tárdiktatúra védelmére való 
felkészítésre. 

magyarázzák mEg, hog71 a 
fegyveres erők a néphatalom 
védelmezői, céljuk és érdekeik 
azonosak a munkásosztályé
val. Kezdeményezzenek kö
zös megmozdulásokat, munkás
és katonatalálkozókat, ren
dezvényeket. Helyes azt a 
célt kitűzni, hogy szoros ba
rátság alakuljon ki az egyes 
fegyeveres testületek és a kör
nyező üzemek között. 

A szakszervezeti bizottságok 
a kiképzésre történö mozgó-

t. • • • •• sításon túl anyagilag is támo-
A sza11szenezeti buottsagok teoodö1 gassák az MHS munkáját. já-

. . . ruljanak hozzá a helyi anyagi A vasutas dolgozóknak ezért 
munkájuk elvégzése közben a 
munkakörökhöz tartozó -sajá
tos teendöiken kivül a közle
kedés biztonsága érdekében 
állandóan és éberen figyel
niök kell a özreműködő 
munkatársak te ékenységére, 
a közlekedő vonatok jármű
veire. azok rakományaira, a 
jelzésekre. a pálya közelében 
tartózkodókra. 

Mozdonyvezetőink többsége 
számtalan példát mutatott ed
dig az éber figyelemre. A 
Hivatalos Lapban gyakran ol
vashatjuk a balesetelhárítá
sért jutalomban részesítettek 
neveit. Legutóbb január 7-én 
Budatétény megállóhelyen 
kellő időben le nem zárt út
sorompónál az 1802. sz. 
gyorsmotorvonat motorveze
t.öje kedvezőtlen látási visw
nyok mellett 60-70 méterről 
látta meg az útátjáróra ha
ladó járművet, felismerte a 
veszélyes helyzetet és gyors
fék alkalmazásával sikerült 
néhány tized másodpercnyi 
késleltetéssel módot adni az 
útátjárón haladó közúti jár
műnek, hogy kiugorhasson az 
útátjáróra az űrszelvényból . 

A Nyíregyházi Pályafenn- fordítsanak a védelmi képes
tartási Főnökség területén 10 ségük állandó növelésére. 
brigád harcol a szocialista cím 1 
elnyeréséért. Ezek a brigádok � haza védelme az egész nép ügye 
nemcsak a termelésben járnak 

. Az .. MHS-nek, mint specia- technikai bázis megteremté
lis tomegszervezetnek a fel-

1 
séhez. Az üzemekben dolgozó adata! a �ol!1iozók katonai tartalékos tiszteket irányftelő- es utókepzese, ezért szak- sák az MHS szervezetekbe 

szervezeteinknek alapvető fel� ahol lehetőség van katonai to� adata, h.o�y a sz�kszervezet! vábbképzésükre. Bízzák meg tagok . �oreben feJtsenek k1 őket olyan társadalmi muns1i:;1tác1os és propaganda �un- kával, hogy az MHS-szerveze
kat, moz_gós�tsák a . d'?lgozokat tekben ők legyenek a honvéa kato_na1 elo- és �to�epzésben, delmi nevelés és a kiképzés valanunt_ a _tecl;mkru sportok- közvetlen irányítói. Az a1·ra ban .. val� reszvetelre. érdemeseket segítsék elő meg-

Az éber figyelem azt Je
lenti • az áttekintett területet 
nemésak nézni keU, ha.nem a 
veszélyt, veszélyes ,ielyzetet 
keil6 időben észre venni, azt 
felismerve a baleset me'gelő
zésba késedelem nélkül ín· 
tézk.edni. A legkissebb közö· 
nyösség, az éber figyelem el.
lanyhulása - még néhány 
másodpercre is - végzetes 
következményekkel járhat. 

Sa.jnos olyan esetek is tör
ténnek, amikor az ébertelen
ség, a figyelmetLenség helyre
hozhatatlan következmé
nyekkel jár. Sok baleset szár
mazott abból, hogy vízállás
üveg szakadás. vagy más mű
szaki meghibá...sodás esetén a 
vontató járművön tartózkodók 
valamennyien ennek meg
szüntetésére törekedtek s a 
haladó vonat mozdonyáról 
senki nem figyelt a jelzőkre, 
a pályára és „Megáilj'' jel
zést meghaladva vesl.élybe ro
hantak. 

élen hanem a tanulásban is. A védelmi képesség növelé
A t:;�gok közül 62-en az általá- sének természetesen nem egye
nos iskolában, 15-en pedig düli útja a _hadsereg fejleszté
technikumban végzik tanulmá- se. Alkotmanyunk értelmében 
nyaikat. a haza védelme nemcsak a 

t,.z új versenyszellem a bal- hadsereg, a fegyveres erők 

Kulonos gondot kell fordfta- felelő munkakörök betöltésénun_k ar1'.1, hogy. üzemeinkben hez és az ehhez szükséges képlevo _sork<;>t�les fiatalokat mei;- zettség megszerzéséhez. felelo po!ttikru nevelésben re-
szesítsük és az MHS-nél részt 
vegyenek a körkiképzésben. Nagyobb gondot a honvédelmi 

nevelésre eseti statisztika alakulására is feladata, hanem az egész nép 
kihatással van. 1960-ban ke-· ügye, a polgári lakosságé ís. 
vesebb személyi baleset tör- A honvédelemre történő moz
tént, mint az előző évben. A gósitásból tehát minden tár
kiesett munkanapok száma sadalmi és állami szervnek, 
kb. a felére csökkent. így a szakszervezetnek is sa-

Segítsék elő a szakszerveze
tek olyan légkör kialakítását 
az üzemekben, melyben min
den munkásfiatal érzi, hogy 
a néphadseregben való szol
gálat megtisztelő kötelesség. 
A helyi lehetóségekhez mér
ten a szakszervezeti bizottsá
gok fordítsanak fokozott gon
dot hazánk fegyveres szervei 
és a dolgozók kapcsolatának 

A szakszervezeti sportegye
sületekben fordítsanak. na
gyobb gondot a honvédelmi ne
velésre. A szaks2ervezetek is
meretterjesztő programjába 
iktassanak be honvédelmi jel
legű előadások9.t, melyhez el :5-
adókat az MHS-biztosít. Moz
gósítsanak a honvédelmi ren
dezvényekre, különösképpen 
a honvédelmi napokra és az 
évenként rendszeresen meg
rendezendő honvédelmi ösz
szetett versenyekre. 

Különös jelentősége van az 
éber figyelésnek a vontatójár
művek vezetőinél, akiknek a 
géperet működésén, a mű· 
szerek mutatóin. a mellette 
dolgozó fűtő-gépkezelő tevé
kenységén !kívül figyelniök 
kell saját vonatjukat ugyan
akkor nem vehetik le szemü
ket a pálil7áról sem. Figyel
niök kell az áttekinthetőség 
határán belül a pályárt, nin· 
csen-e a vonatközlekedésnek 
akadálya? Figyelniök kell a 
jelzéseket, a váltók állását, a 
vágányutat, szabad-e a bejá
rati vágány? Indulásnál. át
haladásnál meg kell győwd-

Az 1961. évi feladatok meg- játos feladatainak megfelelően 
oldására, a még meglevő hl- teyékenyen ki kell vennie a 
bák kijavítására a főnökség reszét. 
intézkedési terveket dolgozott 

l 
A SZOT 1961. januári hatá

ki. rozata kimondja a honvédel-
Kisvárdai István mi nevelés és felkészítés nem-

pft. főnök csak a hadsereg, a fegyveres 
elmélyítésére. 

Felvilágosító munkával 

Nemcsak a vonat továbbítá
sánál van jelentősége az éber 
figyelésnek. Nélkülözhetetlen 
az a tolatásnál közreműkö
dőknél, a forgalmi-. és keres
kedelmi, a l->ocsi-, a pálya
fenntartási-. a biztosító és jel
zóberendezési szolgálatnál, a 
vonatkísérő- és pályaszemély
zetnél is. A ker!Jö időben ész
revett hánfutás, hordrugótö-

Mosolygó gyerekek között a Hámán Kató 
fűtőház napközi otthonában 

A SZOT 1958. július 12-i 
határozata megszabja, hogy a 
szakszervezeti bizottságokba 
állítsanak be honvédelmi fe. 
lelősöket, ezt a feladatot azon
ban sok helyen nem hajtot
ták végre. Az öss'zekötők be
állítása tartalékos tisztekból 
célszerű. Ahol már megvan
nak, gyakran arról panasz
kefdnak, hogy nem tudják mi 
a feladatuk. E cikkben elmon
dottak alapul szolgálnak a 
honvédelmi felelősök mun
kájához. 

Ahol nem hanyagolják el az oktatást 

A Ma(IYar Vasutas január 
15-i számábaft megjelent Em
berek a vágán11ok között című 
cikk szomorú statisztikát kö
zölt a balesetekről. 

A cikk olvasása után hatá
roztam el magamat. hogy egy 
olyan szolgálati helyről írjak, 
ahol nem hanyagolják el a dol
gozók oktatását. A pécsi fűtó-

házról van szó, Ha valakit a 
fútóházhoz helyeznek, vagy ha 
újfelvételes dolgozót vesznek 
fel, addig nem engedik munká
ba állni, míg a baleseti okta
táson nem vesz részt. Annak 
idején. amikor a fűtőházhoz 
kerültem. az oktatótiszt velem 
is sokat foglalkozott. 

Persa József Csurgó 

Ne tegyünk kü lönbséget 

Furcsa dolog lenne, ha vala• l - Nem lehet, maga. a forga
melyik állomáson a forgalmi lomnál dolgozik - mondta ké
dolgozók mosdóhelyiségéből résemre a főnök elvtárs Sőt a 
kizavarnák a szolgálata után mosdó kezelőjének is 'meg
tisztál:kodni akaró mozdony- parancsolta hogy forgalmi 
személyzetet. Ez . min.<!,e:1 bi- dolgozót n� engedjen itt tisz
zonnyal _ a szakmai so�1�us tálkodni. Ez az inté2lkedés an-1
1:�rvabb megny1Ivanulasa nál is furcsább, mert az épü-

Vo�atvezetó létemre nekem letben lakó vontatási doigozók 
is rosszul esett, amikor 26 órás családtagjai is használhatják 
körvasúti szolgálatom után a fürdőt. 
Rákos állomáson leváltottak Helyes lenne, ha a különbö
és a motorüzem főnöke nem ző szakszolgálatok közötti vá
c'.1gedte meg, hogy a vontatási la zfalak lebontását ilyen egy
d lgozók zuhanyozóját hasz- szerű dolgoknál kezdenénk el. 
náljam. Egyébként a Motor
Ü7Em Főnökség épületében la
k<:>m. 

Kovács vn. Ferenc 
Budapest-Ferencváros 

Társadalmi 10 éves a „Vasút" 

Látogatásunkkor éppen 
ebédhez készülődtek a Hámán 
Kat6 fűtőház napközi otthoná
ban. A kis naposok a terítés
nél szorgoskodtak. A többiek 
illedelmes köszönés után mo
solygós arccal sereglettek kö
rénk. Kriskó Mihályné vez,e
tö óvónő készségesen kalauzolt 
a kicsinyek birodalmában. 

- Napközi otthonunk hiva
tása - az ország többi vasutas 
óvodáihoz hasonlóan - a vas
útnál dolgozó szülők gyerme
keinek nevelése és gondozása 
- mondta beveze�őül. - Fel
adatunk: megfelelő környezet 
és életmód kialakításával meg
teremteni azt a közösséget, 
amelYben gyermekeink jól ér
zik magukat, derűsek, vidá
mak, mind testi, mind értel
mi fejlődésük biztosítva va.,. 
Biztosítani, hogy kifejlődjenek 
a gyermekekben azok a kész
ségek és képességek, melyek 
megkönnyí'ik az iskolai élet
be való beilleszkedést, és az 
iskolai tanulmányok megkez
dését. 

Értelmi, erkölcsi, 
esztétikai nevelés 

Reggel 6 órától este 18 óráig 
tartunk nyitva A korán érke
zőket lefektetjük, hogy fejlő
désükre ne legyen káros a ko
rai felkelés. Naponta három
szori étkezésben részesülnek. 
Az étrend összeállítása orvos 
ellenőrzésével történik. Figye
lembe vesszük az évszaknak 
megfelelő vi';ami.nszükségletet. 
Negyedévenként testsúlyuk el
lenőrzésével figyeljük testi fej
lődésüket, s ha szükséges_ az 
arra rászoruló gyermekeket 
külön vitiaminkúrára fogjuk. 

munkában 
A KPM I. Vasúti F'óosztály A mosdóban külön törülköző 

A Szolnoki Rakodási Főrnlk- kiadásában 10 évvel ezelőtt je- és fésü áll minden gyermek 
ség dolgozói 1960 második felé- lent meg először a Vasút című rendelkezésére. Következete
ben is teljesítették az élüzem- lap, a vasutas dolgozók. műszn- sen megköveteljük, hogy másét 
�zint feltételeit. Pedig a téli ki folyóirata. A lap egy évti- ne használják. Sokat tar\ózko-
;16napokban nem könnyű a zed alatt megjelent példány- dunk a gyermekekkel a sza
dolgozók munkája. Ezért az el- számai sok segitséget nyújtot- bad levegőn. 
ért eredmény figyelemre méltó. tak elsősorban a gazdasági és Az egészségügyi felada•,ok A főnökség dolgozói a társa- műszaki vezetők munkájához. mellett fö célunk a gyerme-<lalmi munkából is kiveszik a '<:ek értelmi, esztétikai és er-. .,�szüket. A kisméretű rakszer Népszerűségére mi sem jel- kölcsi nevelése _ folytatta :wítóműhely helyett társadal- lemzőbb. mint az olvasótábor Kriskó Mihályné -, a szülői <ni munkában építettek egy új 1U:ivekedése. Míg 1956 előtt 4000 ház megszerettetése, a íelnőt··edett helyiséget. A sérült bú- -5000, aadl.g ma 9500 példány- tekkel szembeni udvarias vitm'Okat és rakodási eszközöket ban jelenik meg a Vasút. S ami selkedés kialakítása, a munka ezentúl nem kell a szabad ég a legörvendetesebb, nemcs.zk megszerettetése. Érdemes alatt javítani. kül&ő formájában. hanem szer- megnézni, hogyan �erítenek a A dolgozók �2?0 forint érté- k�sztésében és tartalmába� i� kis naposok. A nagyobbak k� anyagot epüettek be és 1:altozatosabb. mint a korabbt megismerkedtek már a tányér, 111?tegy 200 társadalmi munka- evekben volt. a kés. a villa, és a kanál elÓ\'at dolgoztak a fedett helyi- A 10 éves jubileum alkalmá- helyezésével, a kávét önállóan segen. 

l 
ból köszöntjük laptársu.nkat, öntik pajtásaik csészéjébe s a Zsigmond János köszöntjük szerkesztőit. írógár- 1 szalvétát sohasem feleju'k el. 

SZB-titkár, Szolnok dáját és népes olvasótáborát. A terítőket szépen összehajt-

ják, a termet önállóan rendbe- fel a fenyőfákat, készítettük el 
teszik. a csomagokat. 

Rügyezó ág januárban 
További terveink: az évek 

óta elfekvő anyagokból huza
tok varrása a takarókra. Sze-A természetsarokban akvá- retnénk a termeket még hanrl�m. zöld növény és rügyező gulatosabbá, színesebbé tenni. ág van. Ezeke� maguk gondoz- Még több játék()"; beszerezni és zák, s ha valami '17áltozá5t a szülőkkel közösen készíteni. észlelnek. pl. a vázába tett Az udvarra nagyméretű babaágakon kibújtak a rügyek, házat, repülőt, autót, bábszínörömmel újságolják. A na- házat akarunk készíteni. Fargyobbak segítenek a kicsiknek. sang idején a szülői munkakö-A kettős nevelés megszün- zösséggel karöltve színes kartetése és az egységes nevelés nevált rendezünk. megvalósítása érdekében fon-

tosnak tartjuk szülöi értekez- Még sok feladat vár ránk, s 
leten ismer';etni nevelési cél- ezek megvalósításában nagyon 
kitűzéseinket és terveinket. 

\ 
sok segítséget kaptunk, és ka

M egalakítottuk a szülői mun- punk a fűtőház szakszervezeti 
kaközösséget. Több szülő fel- bizotts�gától, elsősorba:n, Spa
ajánlotta segítségét a játékok 

l 

la elvtarstól, az S�B-htkártól. 
megjnvításánál varrásnál és Problémáinkat mindig meg
egyéb tenni;alónál. Kará- hall,gatja, mindenre talál meg-
csonykor közösen díszíte�tük oldast. Halá.csl Dezső 

A SZOT 1961. januári ha
tározatának értelmében a 
szakszervezeti bizottságok t:e
gyék fel a kapcsolatot az MHS 
üzemi szervezeteivel és a he
lyi lehetőségekhez mérten 
kapcsolódjanak be a honvédel
mi tömegmunk.ába. Ezzel hoz
zájárulnak ahhoz, hogy dolgo
zóink a szocialista építőmunka 
mellJett bármikor készen legye,. 
nek - ha kell fegyverrel is -

megvédeni a mun.k.áshatalmat. 
Magyar Honvédelmi Sport

szövetség 

Egyre nő a számoló- és adatfeldolgozó gépek 
szerepe a vasúton 

Nemrégen alakult meg a 

I 
lop lyukasztása lehetséges, s 

I 
cs.iintézőségének az üres ko

Közl<;kedés- � Postaüg_yi Mi- ez� tömblyuk�ztássa_l végzi. esik elosztásával összefüggő 
mszténum kibernetika, cso- Mindemellett Joval kisebb se- munkáját, a rakott kocsiáram
portja a vasúti főosztályon, lejttel dolgozik, mert a hiba a lás gépi feldolgozását és a for
azzal a céllal, hogy a kiberne- kártya elrontása nélkül is ki- galmi statisztika újszerű elké
tikai berendezéseknek és javítható. A gép 64 számtani szítési módját. Felhasználják 
módszereknek gazdaságterve- műveletre képes és műveletse- munkájukban a Nemzetköz. 
zési és gazdaságigazgatási fel- bessége óránkint eléri a 4000- Vasút Egylet (UIC) kibernetiadatait megoldani segítsen, 8000 tételt. kai albizottságának tapasztairányt mutasson hazai és kül- De a nemrégen bemutatott latait, s többek között az osztföldi példák alapján a köz- nemzetközi irodagépkiállitáson rák és francia kibernelikuso. lekedésben való hasznosításuk- ezeket a kitűnő gépeket is túl- vasúton szerzett tapasztalatai . ra. szárnyalták az elektronikus Kibernetikusainkat jelenle, A Tudományos Felsőolotatá- számoló- és adatfeldoigozó-gé- a tranzitstatisztika és a tran-si Tanács megállapltása sze- p k T''bb iJ • · • e · 0 yen gep mar mu- zitleszámolás foglalkoztati·r rint - és ezt a Magyar Tu- ködik az országban, s remény dományos Akadémia számí- van rá, hogy belátható időn de folyik a kísérleti tervezés r 
tástechnikai központjában az belül a közlekedés is büszkél- MA V havidíjasok bérelszi 
M. 3-as rendszerű számítógé- kedhet velük. molásának és a nyugdíjaso, 
pen elvégzett szállításprogra- A kibernetikai csoport ed- nyugdíjelszámolásának lyuk mozási feladatok sikeres meg- digi munkája során többek kö- kártyagépeken történő feldol oldása is alátámasztotta - a zött megvizsgálta a MA V ko- gozására is. közlekedés széles területén is 
nagy népgazdasági haszon
nal lehet alkalmazni ezeket a 
gépeket. 

Köztudomású, hogy a MA V 
kereskedelmi és egyéb vonat
l<;ozású adatainak statisztikai 
célokra való kimunkálását 
már harmincegy esztendeje 
végzik. Most folyik az elavult 
Powers-rendszerű gépek ki
cserélése korszerű CAM-t!-
pusú szovjet és ARTIMA 
rendszerű gépparkkal. 

Az ARTIMA-gépeket cseh
szlovák gyár szállította a vas
útnak. Az új gépek több elő
nye közül említést érdemel 
például, hogy olyan típusokkal 
rendelkezik, amelyeken az ed
dig ismert és használt 45, Il-
letve 80 oszlop helyett 90 os� lliaoav!Mok -,feldalsOUM u Arlma dPQÁ ppen • BVXB-ban 
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san végezhetik majd a mű
anyagból készült alkatrészek 
technológiájának kidolgozását, 
üzemi kipróbálását. a gyártás 
bevezetését és a legyártott al
katrészek alkalmazását a 
MÁV-nál. 

Az Egyesillt Allamok r<ommu
n!sta P<.irtjc:inak elnöke gazdag 
ttnyany·q�gal és ugyanakkor igen 
érdeket:en frja meg a nemzett\öZi 
szak6tervezeti mozgalom tört,é. 
net.é1 klalakulás�tól egés7en l9'55-
ig. KU!önösen érdekes az utolsó 
fél év,zázad nemzetközi szak
szer,:ezeti mozgatmána�'; bemu
�'ltása. Ebben a.z jdőben a szer
zö maga is egytk akliv részvevő
je voit a szakszervezeti mozga
lom kibontakozásáért folyó har
coknak. Foster éles bírálója az. 
amertkni társadalmi életnek. le
leplezi az amerilta1 szoc-lü.lde
mokraták áruló magatart.isát. A 
szakszervezeti moigalom hely
zetét. és feladatait mindenkor az 
adott politPcai és g3zdasRgl körül
ményekkel való összefüegéo;ében 
yizsgálja. A könyv, amely eddig 
ut nyel\'en jelent meg. értékes. 
süries gyűjteménves kötete az 
egé.sz világot fe!ölelö s7..3 kc;zer
vezetl mozg.alom tör1énetének. 
{Táncsics Könyvkiadó) 

t 

A mindössze féléves múlt
tal rendelkező műanyagcso
port beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket. A közösen kiala
kított tervek alapján már 
megkezdték a következő vizs
gálatokat. illet\·e megvalósí
tották az alábbi alkatrészek 
gyártását és üzemszerű beve
zetését : kormánymű csapszeg
szelencék. fék- és himbaszelen
cék. Jengöív-kövek bevonása 
poliamiddal. Ezeknek az al
katrészeknek a MA V-nál tör
ténő bevezetése előzetes kal
kuláció szerint évente több 
millió forintos megtakarítást R Ö \' 1 D E  X ' arga Sanocs gépészmérnök és varg• Krisztina laboráns munka közben 

Simay István feh". eredményez. Dzsakarta: Az indonéz kor-
A fejlődés azonban itt nem I mány hétéves tervet dolgozott 

áll meg, Hosszabb időtartamú ki a vasutak továbbfejleszté
kísérletek kezdődtek a poli- sére. A terv szerint 490 új 
amid, poliészter, epoxigyanták, clieselni.ozdonyt importálnak 
cellulózeacetát és még egy sor €.s mintegy 1754 ki?ométer 
műanyag ki terjedt felhaszná- hosszú pályát újítanal< fel. 
lási lehet5ségeinek biztosi- Bagdad: 1961-ben szovjet tására. Ezeket a kísérleteket a segítséggel egy normál nyom
MA V igényeinek megfelelően távú vasútYonal építését keztervszerű munkával végzi a di•k meg Bagdad és Bás7„ra MA V anyagvizsgáló főnökség között 

Gazdasági életünk számtalan 
t-erület.én alkalmazzuk már a 
műanyagból készült berende
zeSli tárgyakat, gépalkatrésze
·et. A vasút fa lépést tart a 

fejlődéssel. A 7. szakosztály 
kezdeményezésére még 1956-
ban megalakult egy műanya
gokkal foglalkozó biwttság, 
amely azóta is eredményesen 
tevékenykedik. 

A muanyagok foko1.0tt fel
hasmálása az iparban szüksé
gessé tette az alkatresrek 
rendszeres vizsgálatát, minősé
Ci átvételét és az újabb Jehe-

tőségek fokozott feltárását. E 
feladatok biztosítása érdeké
ben időszerűvé vált, hogy a 
MÁV anyagvizsgáló főnök

ségnél is létrejöjjön egy olyan 
munkacsoport, amely a mű
anyagok alkalmazásával fog
lalkozjk, 

A csoport feladata az üzem
szerűen felhasználásra kerülő 
alkatrészek minőségi vizsgála
tának és átvételének ,•égrehaj
tása mellett olyan kísérjeti 
munkák megkezdése és to
vábbfejles·ztése, amelyek alap
ján tervszerűen és céltudato-

műanyagcsoportja. Var�ó: 390 új su:mélykocsit 
A csoport felszerelése ugyan és 10 030 teherkocsit állítotmég �zegényes, de a _

fejlődés tak forgalomba a lengyel vaslehetosége ennek ellenere meg- utak az utóbbi 13  hónap van. Simay István alatt 
Tbionville: A francia á'-

lamvasutakon 2000 tonnás te

1 200 OOO pár virsli - 8 200 OOO üveg sör Egy gőzmozdony utolsó útja 
hervonatolm<.al végeznek fék
próbákat lejtős terepen. A 
villamos mozdonyokat villa
mos fékberendezéssel látták 
el. Lapunk december 15-i szá

mában hírt adtunk arról„ 
hogy az Utaselilátó egy hó
nappal a határidő előtt telje
sítette 1960. évi forgalmi ter
vét, majd a vállalat téli fel
készülé5éról írtunik. 

lomáson modern bisztrót léte
sítenek, Siófok áltlomás Buda
pest felőli végében új peron• 
büfét trende2lll.ek be. 

�,,,,,,,,, 

Köszönöm az üdülő1·egyet 
Néhány számaclat tükrében 

azt is érdemes megnéz.ni, hogy Az l!;szaki Járműjavító szak
a múlt évben mennyi ételt szervezeti bizottsága üdülője
és imlt. fogyasztott az utazó- gyet adott az üzem egyik dol
köz.önség az Ulal,elJá,tó büféi- gozójának kislánya számára. 
ben, étikezókocsi.jaiban és A beutaJójegy Parádsasvárra 
moz.gó árusai útján. szólt. Tulajdonosa, Kocsis Má

ria úttörő, az űdülöből levél-Budapesren és a mozgó ben mondott köszönetet a szakszo1gálatná� 1 200 OOO pár virS- szervezeti biwttságnak. A röJiit; ér�esítettek és 5500 má- vid zsinórírással megírt levél zsa húst használtak fel. Ezen- így hangzik: kívü;I 4 200 OOO palack bort, Kedves elvtársa.ki 8 200 OOO üveg sört, mintegy Nagyon szépen megköszö-

A James Holden-féle 490-
es uőzmozdonyok közül az 
utolsót is múzeumba vitték. 
Az 1894-ben épített gépet a 
stratfordi fútőházból (Anclia) 
mint történelmi ereklyét. or
szágúton szállították a Van 
Clapton-i m�umba. 

EMELKEDIK A VASÚTI TARIFA 

AUSZTRIÁBAN 

Hírek szerint Ausztriában 
felemelik � osztrák Bundes
bahnen személy- és teher
szállítási tarifáját. A személy
voMtOk másodi1, osztályán 
mintegy 25 %-kal e-melkedi'k 
a jegy ára. 

ÚJBÓL ÜZEMBE HELYEZIK 

A HEDZSASZ-VASUTAT 

A híres Hedzsasz-vasút, 
amely Damaszkusztól Jordi
nián <Ít Medinába vezet. még 
a.z első világháború előtt 
épült. A vasutat elsősorban 
a mekkai zarándokok hasz
nálták. A háború alatt sú
lyosan megrongálódott vas
utat az izlámvilág kívánsá
gára - a za,rándokutak meg
könnyítésére - helyreállítják 
és újból üzembe helyezik. 

3 millió palack üdítő ital,(; és nöm, hogy üd-ülésen!hez hozzá-1 200 OOO üveg ásványvizet segítettek. Nagyon jól érzem adtak el, hogy csak: a fóbb magamat az üdülőben. Déladatokat erruítsük. előttönként tanulok, délután a Férlinap az lszaki Járműjavítóban 
A vállalat terveiből is érde- csendes pihenő után pedig sé

mes kiragarlm néhányat. Az tálunk, játszunk, vagy filmve
idén 28-ra növelik a kisven- títésen veszünk részt. Az el
déglők számát. A Balaton látás is ki�űnő. Mindennap_ ka
mentén tovább folytatják a 

l 
punk tortat. vagy cuko'l'kat. 

büfék és árusító helyek kor- úttörői üdvözlettel 
szerúsítését. Balatonfüred ál- Kocsis Mária 

Az Északi Járműjavító nő
bizottságában több megbeszé
lés előbte meg a férfinap meg
rendezését. A nők ugyanis 
nemcsak műsorral, hanem 
ajándékkal is kedveskedtek a 
férfiaknak. Ezért nem k'eve-

_________ * ________ _ 

Mit ke l l  tenniük a sportvezetőknek 
a Kilián Tesin evelési Mozgalom sikeréért 

Bár még három hónap választ 
I 

ismertetni kell az tlj jeivényszer
f'."I bennünket a Kilián testnevelé-- ző mozgalmat. Miut.án a vezető

m mozgalom hivatalos meg'lndí· ség a tervet megtárgyalta, az 
t.asDtól, a lelkes sportkört ve1.etők 

I 
edzőkkel és szakosztályvezető.kk� 

azonban addig is sok hasznos ér-tekezleten meg kell besZéln1 
munkát végezhetnek. saját maguk és a szakosztályaik 

A legelső teendő: a sport.körök tennivalóit. 
elnöl<ségei .-itassák meg és dol-

1 
Az elökészitó időszak egy;,k leg

goz.zák ki a Kilián testnevelési fontosabb feladata a mozgalom 
mozgalom szervezési és végre- megismertetése, Ebben a leg
haJtási tervét. Az új jelvényszer- hathatósabb szerepet az élsporto
zó .  rendszer hosszú éveken át Iók, a sportvezetők tölthetik be. 
minden sportszervezet :tő íE:tada- Fel kell használni az üzem ta l..,.z, �ppen ezért minden adott lehetőségeit, a hangosan-sportvezetonek tisztában . kell beszélőt, a faliújságot és az üze-Jennie � � rn_ozgalom szabaly��- mi újságot is. Az ebédszünetek�al, elő1rasm_val és a végrebaJtás ben szólaltassuk meg a sportosszes lehetoségeivel. � kell vezetőket és az ismertebb spordoJgozni a m���alom ten:ét nem- tolókat. Mondják el a mozgalom �� a sportkori t�gokra, hanem Iebonyolitósának rendjét és agí�z uzemE::k dolgozoira �• mert az táljanak a részvét-elre. Ugy-aqez o .  bevonasuk az egyik rejtett vonatkozik lényegében a többi 

ceJ:ift �o�t!��agá.ban a terv? propagan�aesz.közre is. 
Ezt joggal kérdezhet! bárki. An- Az agltncló során mondjuk me� 
nál 1s inkább, mivel a Kilián a dolgozók1!ak, hogy az úJ 
teMnevelési mozgalom merőben JelvényszerZ<? mozgalom . m.in
elitér az MHK- és a többi jel- denkinek, fiatalnak és 1dómek 
vényszerző moz.galomtól. egyaránt lehetőséget biztosft a 

A tervben t,eltétlenill szerepel- rendszeres sportolásra Ez �zért . 1s 
jenek a szükséges Kilián-verse- fontos, mert a n:unkaido csök
nvek és próba.k az üzemben (h1- kenésével a dolgozok szabad ide
vatalban) megsUrvezendO házi jé?�k helyes és ésszerű fel.hasz
versenyek és túrák. Ezek a leg- nalasát seg!thetj ük. 
fontos.abbak, hisz: a pontok °!e�- A mozgalo,ftl újszerűségét az 
szerzéséhez sok versenyt, turat jell-emzi, hogy megtalálható ben
kell biztosítani a jelentkezőknek. ne a hazánkban ismert és űzhető 

Tervbe kell foglalni a propa- valamennyi sportág. A dolgozók 
gandainté:zkedésekf't is. A dolgo- maguk választhatják meg, hogy 
zókkal és nem utolsósorban a melyik sportágakban kívánják 
szakosztá1yvezet6kkel, edzőkkel megszeret.ni a Jelv�nyhez szilks-é-

ges pontokat. A fiat.alok való
sz.ínü. legszive�bben versenye.
ken kívánnak indulni. A verseny-

túrák lebonyolltásához szükséges 
szakemberekről. Fel kell kér
ni a sportkörben és az üzemben 
található edzőket, játékvezető-
ket� versenybírákat, túravezető-
ket. Ha valahol kevés a szakem
ber, fiatal sportszerető dolgozó
kat kell önálló tantolyamokon 
vagy a TST tanfolyamain fel
készíteni. 

Mint · láthatjuk, tennivaló bő-
ven van. S ha azt akarjuk, hogy 
szép eredmények.kel számolhas
sunk az év végén, akkor már 
most kezdjünk munkához.. 

Endrődi Lajos 
.az MTST sajtó- és propaganda-

osztály-ának vezetője 

-

SPOBTDÍBEK 

Férfi egyéniben Berczik nyer„ 
te a magyar-román nemzetközi 
asztalitenisz-versenyt. A csapat• 
küzdelemben, amelyet a magyar 
csapat nyert meg, a fiatal Rózsás 
Péter is k:itúnően helytállt. 

Kamuti Jen.ó nyerte az év els6 
törválogatóját. Január 21-én és 
22-én bonyoHtottak le az év első 
férfi törválogh.tó versenyét. A 
döntőben három BVSC-versenyző 
lcUzdött a helyezésekért. Közülük 
Kamuti Jenő az első, Czvik-ovsz:k:y 
Ferenc a második, Kamuti Lász
ló pedig a hatodik belyen vég
zett. a 

MAGYAR VASUTAS 

l'ele16s szerkesztő: Gulyás János 
Felelős kiadó: szabó Antal 

szerkes7töség: audapF·t, VI., 
Benczur u. 41. 

1.éstól idegenkedő idősebbek szá- A:z. NB I-es Debrecenl vsc és 
mára a természetjárás, vadeve- NB II-es vasutascsapat.atnk már 
zés, kerékpártúrák teljes!tése 1s megkezdték előkészületeiket a ta· 

szerzését. 

sebb mint 450-500 különféle 
ajándéktárgyat kellett készíte
ni és vásárolni. 

Mivel ez vo1t az első férfi
nap, január 17-én már a reg
geli órákban nagy volt a SU:
gés-forgás az üzemben. A no
dolgozók sorra felkeresték fér
fi munkatársaik.art; és megaján
dékozták őket. 

Ez volt a bevezető. Dél
után, a műszak befejezése 
<ltá:n, az üzem kultúrotthoná
ban folytatódott az ünnepség. 
A színházterem zsúfolásig 
megtelt dolgozókkal. A jól 
sikerült ajándékmúsort - a 
műsorban az üzem színjátszói 
és hivatásos művészek léptek 
fel -, nagy taps fogadta. 

Az előadás után az étterem
ben és a büfében folytatódott 
a szórakozás. Növelte az 
amúgy is kitűnő hangulatot a 
zsákbamacska-játék. Nődolgo
zöink kosárral a karjunk je
lentek meg és megkezdődött a 
tréfás játék. 

A jól sikerült szórakozás, 
amelyről napokig beszéltek 
üzemünk dolgozói, a késő esti 
órákig tartott. Surman Imre 

vrrA 

1961, FEBRUÁR 1 

az öregeklöf. . .  
Tizenkét idős vasutas, vo

natvezető, jegyvizsgáló tette 
l,e a nehéz bőrtáskát, a vö
röskeresztes mentőládát és a 
földig csüngő, mindig kor
mos zárlámpát a Nyugati pá-
lyaudvaron. 

Tiztnkett-ő a sok közül . . .  
Könnyű volt felismerni 

őket. Csaknem valahányan 
deresek . . . A szemek. melyek 
annyiszor fúródtak bele az 
éjszaka sötétjébe - télben, 
széLben, esőben, hóban - far
loasszemet nézvp a jelzők, L'ál
tók fényeivel, most egy kissé 
megtörtek. Talán az este 
szépsége, melege, a ré1,í, meg
szokottól való válás, a búcsú 
pe1·cei vomwk ráj1ik halovány 
fátyolt. 

Igen! Ahogy Acsai László 
vezén ylőtiszt búcs-úzta.tójából 
és néhány rögtönzött szónok
latból is kicsendült, nem ki.s 
dolog suikítaní a fárasztó, 
veszélyes, de mégis szép -ré
givel. Egy-egy emlékeztető 
szónál meg is csillannak a 

- S:z.nks,ervezeu blzottságl !llé• 
&en tanulmányozták. az. 1961. évi él
üzem feltételeket szeged-Rókus ál
lomáson. Az ülésen elhatároztak, 
hogy a Jövőben nagyobb gondot 
fordítanak a kocsik gyors klállft.-'i
sára, az aru miel0-bb1 továbbítá• 
�ára. 

- A békéso.aba.l vasu!JlS<>k kö• 
Ziil is sokan l'észt Tet.te-k a. tennelö
szövetkezetek szervezésében. A 
földdel rendelkezók között pedig 
szép s1..ánuna1 találni olyanokat, 
akiknek c�aládtagjalk beléptek a 
tsz.-be. 

szemek, mint a 
tott poharakban 
gye. 

• 
magasra,tar-

a bor g11&n-

Egyszer csak. csend támadt. 
Küldönc é-rkezett .-. . Az álLo
má.si személyzet táviratá.t hoz-
ta. melyben forgalmisták, 
ügyeletesek, térfelrigyázók, 
1>á!toőrök, kocsirendező/e bú
csúznak a szolgálatból kilépő 
veteránoktól. Egy-egy könny
csepp is bugg·yan azolonál a 
szat·aknál, amikor emlélfez
nelc, megkoszönik a be nem 
jegyzett _háromszöges megállá
sokat és az elvitt perceket. 

Az egy mondatba sűrített 
jókhJánságuk így hangzott, 
„a szabadjelzők végtelen sora 

1,ezérelje Önöket erőben. 
egészségben a jól megérdemelt 
pihenés útján". 

Ezt kívánta ott mirldenkí a 
búcsúzó t izenkett.őn4!k és hisz
szük, kívánta és kívánja jó 
szirvel a vasutasok százezres 
tábora mindazoknak, akik 
ezel<ben a napokban búcsúz
tak az intézettől. -lyf-

_ l\legket.dt.é.k a billenős vago
nok prototípu51ának k.észitését a 
Széket-1-fehérvári Jármfijavitóban. 
Az üzemnek ebben az evben 100 
billenős vagont kell készitenie. 

- Bensöséges ünnepCiége,n vettek 
bűcsút munkatársai Pintér Ferenc
től, a Szolnoki Járműjavító �?.ak
szervez.eti bizottságának e!nökétől. 
Pintér elvtárs. aki 1919-ben vörös
katona volt, 43 évet töltött el az 
üzemben. 

- Szorgalmas munka. rotyik a 
Szolnoki Jármújavit6 kocsiosz.tá� 
lyán. A dolgozók és a vezetök egy

- l\legkezdödö&.t. a széns-zállitás ar.ánt sok.at várnak az újonnan 
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só.lg. A hat. és fé-1 kilométer ré..�zere épill6 röptető l.5 a befeje-
hosszú bányavasút jelenleg a ZéShez köze?cdlk. 
vasasi. később azonban már a 
hosszúhetényi új akna szenét i.s 
sz-állitani íogja. , 

- Az idén elkésl'.QJ a korszerü 
6Zuha.killó-,mucsonvl új felvé
teli épület, amelyet új raktár- éS 
mérlegház egészít ki. 

- Túlteljesitet.ték 1960. mli.so• 
dik félévi tervüket Vácrátót ál
lomás dolgozói. A kocsitartózko
dásban és a kocsikihasz.nálásban 

ua. a kocsimozgatásban pedig 
123 százalékos eredményt értek 
el. 

- Megjavítottá.k a Gyöngyösi 
Kltérőgyártó 0V U:z.emrészeinek 
padozatát. Azót.a biztonságosabb a 
közlekedés, könnyebb a takarítás, 
higlénikusabbak a műhelyek. 

- Egfs:zségilgyl Womli.st létesI• 
tettek Balassagyanna.ton. Ez az 
ország harmadik -pályaudvari 
egészségügyi állomása. 

- Derekasan kiveszik a részü .. 
ket a tsz-szervezésből és patro
nálásból a Gyöngyösi Kitérögyár
tó tlV dolgozói is, Nemcsak 
Gyöngyösön, hanem Heves me
gye több községében Is megfor
dultak az üzem agitátorai, hogy 
meggyőző szóval a szocialista 
mezőgazdaság űtjára vezessék 
az egyénileg dolgozó parasztokat. 

- Jól slkerillt termelési ta-
nácskoz,i.st tartottak szeged-Ró
kus állomáson. Az állomásfőnök 
beszámolóját élénk vita követte. 

SZÉPÜL A SPORTTELEPÜNK 

_ Disznótoros vacsorával egybe• 
kötött f.arsa.n.i:o.ri bált rendezett Fe
rencváros állomás szakszervezeti 
bizot.tsága a No\�e1nt>er 7 Kultűr
otthonban. A bál előkészftéséböl a 
nlíblzottság tagjai Is kivették a ré
szUket. Killönö..,;.en sokat segítettek 
e vacsora elkésdté-"sében, amelyből 
400 adag fogyott el. 

- \tacsorával egybekötött ün
nepségen vettek búcsút tizenkét 
nyugdíjba vonuló dolgoz6társulctól 
a miskolc:1 Tiszai-pályaudvaron. A 
Vörösmarty Klubban megrendezett 
ünnepségen Mezei István SZB-tit• 
kár köszöntötte az ünnepelteket. 

LAKA.S CSERE 

- Elcserélném !11ak6 illom'5 
melletti 2 szobás, tágas, szép, 1. 
emeleti MAV lakásomat hasonló 
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M.akó, Csokonai utca 2:2. 
- Elcserélném egy nagyszobás. 

szépfekvésű földszintes �udal kom
fortos lakásomat z �zobas komfor
tosra. Budaiak előnyben. Cim: Sza
bó József, Budapest. 1., Avar utca 
2. földszint 44. V. pavlllon. �rdek
lődnl lehet: 8 - fél 5 óra közott 
telefonon a 228-647, 849/33 sz. mel
léken. 

A Hivatalos Lapbó� 
A Békéscsabai MA V Bocskay• szats�:V"e��
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vf;nnt 'h�f.'};: goz6k :figyelmébe ajánljuk a követ· 

járulással új taltést kap. Az igaz• ke
f��kMl: 1Cl 100/1961. 112. B. A 
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�T ;?6� Magyar Allamvasutnk 1960. évi Uze

haladást jelent 8 sportágak fej- mi jutalék szabályzatának hiba-

lödésében. Labdarúgásban, kézi- hei��s
4
��f:i. 

118_ A. A forgalmi és labdában, sakkban, röplabdá· kereskedelmi dolgozók oktatásában, atlétikában kül
én

öno
ek
sen i- nak szabályozása. gyelemre méltó er�_m Y sz • 131 96211961• AI. e. A MÁV ház-

letnek. A korszeru.sitett sport-
tartási ti.lzelőanyagellátás sza.bá-tele-p bizonyára még jobban tvozása az 1961/62. tüzelési évben. 

vonzza . majd_ a fiatalokat. A t
e-

1 

4• számból: 101 534/l96l . 1/2, B. 
k�pályakon 15 sok neves tekéző ,,Kiváló Dolgozó" kitüntetés ado-
nott már _fel. .. mányoz.isa. Sportolóink most ,készülnek .a 130 486,1960. r,a. A. Pályázati hir-tav�szra, a �jnoksagok ny\ta4 

detmény a békéscsabai, a bodrog
ny�ra. Reméljuk, . az idén is meg-

1 

olaszi, a kaposvári. a kőszegi. a á!IJák majd helyüket. répceszentgyörgyi és a sze�edi 
Boldizsár Gyula MA v nevelóintézetekbe történő fel-

Békéscsaba vételre. 

Terjeszt:!.: a Népszava tapldadO 
v,matat 

Budapest, vn .. Rá><OcZI út ó4 
Szikra tapnyomda 

lehetővé teszi a jeJ\·ény meg-
1 

vaszi bajnoki idényre. 

Tavasszal kell el6készitenl a Jól sikerült a Törekvés atléti-
snortlé! "Sitm�nve-ket és a szük- 1 kai szak-os�táJyának hagyomá
séges felszerelést ts. Nagyon fon• 

1 
ny-os évzá.róJa. A népes szak

tos, hogy már most �ondoskod- osztály családias ÖSSZejöv�t-elén a 
junk a versenyek, t,aJnokságok, legjobbakat megjutalmazták. 

Miért mondja, hogy én vagyok a tölté
sen. És hátha maga van az országúton! 

- Kis Pál MAV munkavezető azonnal je• 
lentkezzék a fóniik..•egen Havazik! 

/Pusztai Pál rajzai) 
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Hogyan folyik a Politikai Bizottság 

szeptemberi határozatainak végrehaitása 

a budapesti igazgatóság területén 

� � � � 
� � � � � � � � � � 
� 

Az MSZP Politikai Bizottságának 1960 szeptemberi hatá
ro,;atai, illetve a szaksze1 vezet és a szakmai kollégium intéz
kedési terve alapján a budapesti iga;;gatóság is megtette a 
szükséges intézkedéseket a határozat végrehajtására. Előbb 
kibővített osztályvezetői ü lésen, majd a csomoponti pártbi
zottság ülésén megvitatták a határozatokat és e lkészítették 

mint a kulszolgálati helyeken. 

! 

feladatot képez a jobb, töké- � 
ők lS elkövették azonban letesebb munkaszervezésre � 
azt a hibát. hogy ebbe a mun- való torekvés, az új techno- � 
kába nem vonlak be az úze- lógiai eljárások bevezetésével � oroszi Pál, R. T6th Jó,:sef és Farkas Arpá.d motortekercselö az 

mi tanácsot. Az uzem1 demok- egy időben tórténő normafelül- � :€szaki Jármújavilóból 

az intézkedési tervet. 
rácia érvényesítése érdekében vi2hgálatnál. � (l\lTI F-0to Lajos György fe1' -l 
az úz.e-mi tanácsoknak minden � 

. ,. . . jelentősebb kérdést meg kell 
'-'-'''''''''-''''-'''''� t,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

A szakszervezet elnö>ksége végrehaJtasát . . l\JegálJ:3p1totta, vitatniuk. 
feb1-uár 3-i ülésén tárgyalta, 
hogyan segítette a Pest-Nóg-

hogy a me�e1 b1zottsag an;el- Az intézkedési tervben fog
lett._ hogy resz� ve_tt a t�n�cs- laltakon túlmenően ma már 
ko�okon, _az.ota !s seg1�':'t I ismeretes elöttün.k a ,·asút, 

Az igazgatóságok egymás közti versenye 
rád megyei bizott&ág az igaz
gatóság intézkedési tervének 

nyuJt a kituzott celok eléres.e- illetve az igazgatóságok 1961 . Az 1 960 december havi 
hez. ev1 terve. Az újonnan megál- e1·edmények alapján az igaz

1.tlit tartalnaaz a.f:S intés:sl.edési terv ? 
lapított élüzem szintek ismer- gatóságok helyezési sorrendje 
tetését szaksze1Tezeti bízott- és százaiékban kifejezett tel
ságaink már megkezdték a jesítménye következők sze-

A budapesti igazgatóság megszüntetése, a pályafenn- swlgálati helyeken. rint alakul: 
1961. ev1 intézkedési tervé- tartási munkák további gépe- 1 .  Pécs 88,97"'• 

nek legfőbb célkitűzései : a sítése. a munkagépek gazda.-<á- G11orsíts11l. 111eg 2. Szombathely 86,21 " u 

A szállítási tervnek december 
I 

mozdonyra eső 1 00 etkm tel
havi túlte!Jesité:Se, Yalamint jesítmény termelékenyebb 
az említEtt mt.iszaki-gazdasági munkával - az elóző évhez 
mutatóknál elért jó eredmé- viszonyítva 10.04° o-kal 
nyek számottevően hozzájá- emelkedett, ami a forgalom le
rultak a vonatkozó éves ter- bonyolítása terén számottevő 
vek kedvező teljesítéséhez. megtakarítással járt. 
Igy 1 960. é,·ben A munka eredményességé-

szállítási tervek teljesítése, a gosabb kihasználása, hogy 3. Budapest 75,1 7010 
munka termelékenységének csak néhány példát említ�ünk. ar:. Ü(enr.et 4. l\1iskolc 7 1 ,72° o 
növelése. az üzemi költségek Az érdekvédelem, a dolgo- 5. Debrecen G,,930:. 

ooökkentése a tervhez. illetve zókról valo gondoskodás is Az elnökség az osztályok 6. Szeged 64,83° '0 

az elmúlt év tényszámaihoz érvényesül az intézkedési tapasztalatai alapján felhívta A december havi kocsiigé-

a terven felül szállított 

I 

nel< méltatasa mellett fel kell 
. . , , . figyelni azokra a hibákra i,, 

kocsugenyes aruk sulya amelyek egy-ket kh·étellel az 
elérte a 2 G50 OOO !.annál. igazgatóságok munkájara ál-
Az éves tervet a tehen a-

1 
talában Jellemzóek voltak és 

visz.onyítva. Nem hi.ányzmk a tervben. Komáromban és Rá- a �e.\wei _  bizott�ág és az igaz-
! 

nyes szállítási tervet 103,35° 0-
tervool a dolgozók munkakö- kosrendezön új leg<ányszál1ást gatosag figyelmet. hogy a dol- 1 ra tie!jesítetlük. 
rülményeinek a megjavításá- létesítenek. A csökkent mun- gozó� k_özött tovább . kell ma- 1 Kedvezően alakult a te. 
ra teendő intézkectés sem. kaképességú dolgozókat át- gya:razru_ a parthal�!·ozat E:6 

1 lten'onatok átlagos tcrhe-
1\Iivel az igazgatóság és a képzik és más munkaterüle- a , korm�yrendelet Jelenh;e- lése, a teherkocsik átlagos 

külszolgálati vezetők hatás- teken alkalmazzák. A megta- ?el._ Elsosorban a:7.ok�n. a i1"'- l b.i�asználása, a faj�agos 
köre meglehetősen korlátozott, karított létszámból Rákosren- neke!). ahol a 11.onnak ie.u,- 1 szenfog� aszta.;, ,·alamint a 
igy az intézkedési tervben d�;oö, Ferenci•árns <és Székes- nzsgalal.ára. kcrul sor. _meg ' mozdonyok i:-azdasá.gos fel-

natok átlagos terhelés<>nét ;39 amelyekne_!< _ �oyetkezménye 
tonnával. a teherkocr.iK i.tla- volt az elozo honaphoz v,szo
g
. 
os kihasználásánál közel 0.3

1 
nyított kisebb, nagyobb mér

tonnával teljesítettük túl ·  a vű visszaesés. 
, fajlagos 0. T. tervhez vJszo- Nemcsak a célkituzé,ekhez, 

/ 
nyitott �zénmegtakarításunk 

I 
hane11; a bázis idöszakhoz vi

pedig 117 �00 tonnát képvisel. szony1tva 1s 

,;zereplő elyes javaslatok fehér-rár allomúson bevezetik kell gyvr5,t�rn! a rcincz..,s ha..srnálása is 
nagyrésze csak a későbbiek a közbcváltós rend.szert. A ütemét,_ hogy � jú,,ius :Ju-ra 

• 
A gazdaságos rnozdonyfel- 1 jelentAkeny clmara<1,is 
használás kereteben az egy mutatkozott a személy-

során valósulhat meg. A töb- , 24."24 órás iszolgalat ·,·é-gleges befeJezest n:•e:·ico. .���:on ---------.-------------------
bi között vannak olyan célki- megszüntetése és az u!;azó- font�s. hog) a mu,,.ak,ak 

tűzések min t a trakciós hatá-
1

személyzet su,lgáJat; idejé:nek ' ��em,eletét - ahol _ �rre szuk-
Vasutas dolgozo'k  balesetb·zto 't ' tok böví!ése, �gyes t�l:�llo: továb�csokkentése is szerepel

. ��a�a�,d--;ké:e�
va�tozt:is;� � 1 SI asa 

masok es kisebb futőhazak az mte'1kedés1 tervben. , , t 1 -
• • á

ogky "h
y A H,rntalos Lap 1961 éri 5 / sen tetemes o"ss-eg, pe' ,, · 1 E-r e n1uen ma�,3.:arazz· a a- _ � . · · � , ~ l , ....... ugyi 

! tá<'ozatot {-.; tevékenyen •·eszt s-an,a. re»d�1etet kozol a vas- s�g,tsege, jelent a balesetet 
!Jli a laely!Ziet u iárnaű,ja1•ifólil1a,a :i> 1 vegyenek a vegrehaJtásban. 

1 
utas dolgozok balesetbiztosítá- / sz_envedetteknek és hozzáta1'to-

! A feladat jo vén, ehaJl ,sa sa';1· . zoiknak. Ez az intézkedés 
A munkafegyelem javítása alkalm8.7.ott normak felülvizs- ; nemcsak normarend;zésből áU B' 

renidet szennt az Állami újabb tanújele annak. hogy 
et·dekében a munkaidő pontos gálása után fogtak hozzá. 1 hanem munka- és üzemszerve� IL'.osn'-< 1_oigazga'.osaga: • � szocializmust épitő országunk
betartását és a veszteségidők A D1malceszi Jármüjavitó- : zési feladatokat is meg kell ol- ��a".bal�setbizt�itási s�rzod:s ban a dolgozók életlcörülmé

csökkentését i llet,'ien történt ban a BíUl-kocsik gyártási 
I 

dani e területen. A dolgozók �� ven)'.c,ne

. 
k 
.
. td�t3i:tamara . kü- nyeit jaL'Ító intézkedések sora 

i ntézkedés. A járműjavítók- idejét jobb munkaszervezéssel a műszakiaklól várják a segit- •0� diJft�te_.;; nelkul biztositott- egyre bőoül, 
ban például a déli étkezés és fejlettebb technika alka]- séget. 

n'.' 
, 

telunu az _ _all3:"1vasu!a� A rendelet - amely részlete
jobb megsze1·vezésével, a gyor- �azásá':'.al m;.;r eddig i� �-ike- Mint ismeretes, a béralap 1e�) leg':5 szolgálatában állo sen tar:t3lmazz:1 a baleset b�kö
sabb kiszolgálással igyekeznek rult_ csökkentem. A Jovoben továbbra is az üzemeknél ma- 0?0J�1t . v�tl:'ezese e�ekn kovetendo el
lerövidíteni a hosszúra nyúlt tovabb akarnak haladni a rad. A szakszervezeti bízott- . . 

bb 
_ emi ba!eset esetére, to- Jarnst - k1mondJa, hogy az 

ebédidőt. A távolabbi munka- megkezdett úton. ságnak, az üzemi tanácsnak rn a . , .. . utasítás rendelkezéseit az 1960. 
helyekre pedig időben e1jut- A Landler Járműjavítóban fontos teendője ellenöiizni a , 2· a t,asut t�_rulete� els':.en- ai.;gusztus 1 .  napján és ezt kö-
tatják az ebédet. a szalagszerű munka széle- fennmaradt béralap hm·áfor- f::if ett - ne� uzem, Jellegu - vetöleg bekövetkezett balese-

A megyei bizottság jel�té- sebbkörű alkalmazásával, a dítását. Elsősorban az üzem. eset esetere: . . , . tekre is alkalmazni kell. 
se kitért a jármüjavítókban munkahelyek kot'Szerűsítésé- sz'?lgálati hely munJrafegyel-

1 
mé�

y 

1b/
k
gt�� ��zttSitás, ese- ,., ........ , ........................................................ " 

folyó munkára is. A jármű- vel a meddö idő csökkenté- menek megszilárdítására, a . e e_ e or, • 
javitóknál, az üzem sajátos- sé,:el mintegy 34 ooo órát sze- h?5<5zű szolgálati idő csökken-

, 
1
2 
°j

0��
lal_os

t 
baleset eseten Dolgozó emberek �özött 

ságainak figyelembevételével retnének megtakarítani. A gé- tesére, a munkaszervezés ja- . orm_, , . 
• 

önállóan történt az intézke- pek jobb kiha�ználása érdeké- vit-ására has�álják fel
, 

a_z sá;) e�!�n�1 J;/0 
t
7�;.!!t:

okka
n

t-
Február 26.;.g tart nyitva a 

dési tervek e.ikészitése. A ter- be� bevezették a má_sod1k �tleges béralapmegtaKari- 1 c) állcmdó és részleges rak- MEDOSZ Móricz Zsigmo-nd 
vekben e1ső helyen szerepel mu��kot. E;,által ar�·a �s _le- tást. .. , .. kantsáa esetén a b) alatti ösz- Kultúrotthonában (Budapest, 
az elavult normáJk rendezése. h�toseg ny_1.!t, ho?, n�h;"'Y Az eln_okseg leszogezte, hogy szegnek a rokkantság mérvé- VI., Jókai u,tca 2-4.) a Dol-Az &szaki Járműjavítóban a r_eg1, korszerntlen gepet kn on- szolgálati he_ lyek . megszünte- J Mek megfelelo· ara'nyu· re·sze ,·z-termelékenység növelése mel- Janak a termelé.sbol tés teI 11 1 

" gozo emberek között című ki-

lett ,szeretnék megteremteni A . , • . 'tókb · '
b 

e._ epa omaso < felszá-
l 

leti meg biztosilási összegként áUítás, amely a mezőgazdaság 
. Jarm�iavi an egye - molasa csak azután tört.énl1et a kedi-ezményezettet. dolgozóinak életét mutatja be a kulturált nagyüzemi terme-

\ kent a part és a s,..akszerve- meg 'k d l ók lh ' A b" · · · · · 
lés feltételeit. A laza normák zeti s?.ervek behatóbban fog- •. 

am
i 

or a . _o_goz e ,,_ , 
:�t?_:s1t�s egy';�. feltetel�:- képekben, szobrokban, grafi-

rendezéséhez csak a munka- i lalkoztak a szeptember 20_; lyez,ese, a szoc1ahs szempon- re az _en en� ben_ le._o Jogs_zaba- Teákban. 
nap-fényképezés és az edd!t, párthatározat végrehajtásával, tok legmesszebbmenő figye- l lJ?k es � b1ztos1tas1 szabályzat A kiállítás megtekintésére 

lembevételével megtörténik. , i
ranyado. felhívfuk « szakszervezeti bi-

V · .. f 1h · ,t í * zottságok és a doigozók fi-egul e ". a a igyelmeL Amiko1· t01:ábbra is lcövetke- gyehnét. �o� a_ hatar�zat ?e": veszti 
I zetesen harcolunk a balesetek 

ervenyet Juntus ,lO-an sem. · ellen, örömmel üdvözöljük ezt 
haneln a jövőben is állandó I a rendeletet, amely dij,nenie-

A szegedi igazgatóság újítási motgalm11 
a számok tükrében 

A múlt évben 25 srázalékkal 
I 

koznak, hogy a felsóbb szer
csökkent a benyújtott újítások vek nem sokat törődnek az 
száma a szegedi igazgatóság 

J 
újításokkal. A javaslatok nagy 

területén. Ennek ellenére az részét e;utasilják, vagy azt vá
eredmények nem rosszak. A laszo!ják. hogy az újítás szoJ
beadott javaslatokból eredö gúlati kötelesség. 

szállitó ,onatok menet
rendszerűségénél 

éspedig mind a rendesen 
közlekedtetett vonatok száza
lékos arányánál, mind a ké
sett percek mennyis3génel 
Hasonló volt a helyzet a te
hervonatok menell'endszerü
ségénél és ezzel összefüggöcn 
a gyorsteher és D-vonatok, 
valamint a közvetlen és iránv
vonatok utazási sebességérnÜ. 

Emelkedett a teherltocsik 
átlagos tartózkodási ideje 
és ennek I,övetkezménye
ként a kocsiforduló idő. 

A bázis időszak tükrében -
az iilSszes mozdonykilométer 
teljesítményhez viszonyítva -
emelkedtek a járulékos telje
sítmények is, és a baleseti 
helyzet sem volt kielégítő. 
Mindezek következtében ez 
utóbbi mutatóknak éves en•d
ményei sem alakultak 01:,-an 
kedvezően, mint amilyenekre 
az első tizenegy hónap ered
ménye, ala.pján szúmítottunk. 

Az említett nehézségekre 
azért hívjuk fel ez úton is a 
szolgálati vezetek figyelmet, 
mert ezek ismétlődésének el
kerülésére - az 1961 .  évi cél
kitűzések teljer,ítése érd<'!;. -
ben - meg az .eddiginél i ,  
nagyobb gondot l:el! fordíta
ni. 

(A 6. sz. Hit:atalo.< Lapból.) 

�t>uy&r Józsefné müszer-ész �a�ytétény biztosítóbe-rende?..ésének má�� 
Detiillványait S:7et't"li 

Pl'I'l Foto Lajos Gy öl'g) ftú\ .) 

me(ltak.aritds összege 1 .'l34 90.'l Az igazgatóság ú.iilási felelö
forintra emelkedett az 1959 sei már megtelték az elsö lépé
évi 543 108 ezer forinttal szem- .seket a mo7.galorn fellcndíté
ben. sére. Egyrészt új [eladatletTe
• Ha megviwgáljuk az úiltá- ket dolgoztak ki. másrészt cé
sok csökkenésének az okát. azt l ul tií?:ték. hogy jobban együtt
tapasztaljuk, hogy még olyan n„:iködr�•· a srnkszert·ezet• 
dolgozók is kevés javaslatot szervekkel. A benyújtott ja
nyújtottak be. akik a korábbi vaslatok ügyrrienetére is na 
é,·ekben rends,eresen ú_iítot- gyobb gonö.-.t fo,·ctítnn�k. 
lak. A legtöbben arra hivat- Szilkdi Sándor 

.\ t;�enc':árosl re!1�z3 �yaudvaron éjjel�nappaJ nngy a forl"'ahnL 
\ .:"\)ugat1 rende�o d?Igozó1 nemlgf::a érnek rá pihenni. Képünhö•1 u. Szabo Sandor fo1·gal.m.i szolgAJat.te,,o látható 
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A Szállítási, Kikötii és Halászatipari Dolgazík Szakszervezeteinek 

Nemzetlözi Szövetsége adminisztratív bizottságának felhívása 
walamennyi szállítás� kiluitii és halászati dolgozóhoz és azok szakszervezeteihez 

A szolgálati vezetőktől több segítséget várunk 
Amikor a Ferencvárosi fú- 1 gazdasági vezetés mulasztá- 1 A fűtóházban a szolgálati 

tőház mozdonyjavftó műhelyé- ! sairól is bes7.élnünk kell. Tu- 1 vezetók és a munká•ok között 
be is eljutott a hír, hogy a dott dolog, hogy a szocialista I nem mondható rOSSUl;lk a 
Szovjetunióban, Csehszlová- brigádmozgalommal . itt ná- kapcsolat, de 1-!hetne jobb is. 
kiában új versenymozgalom lunk csak a mozgal!;ll szerv�� 

1 

Az ma már kevés, hogy a mű
Kedt,e., elvtársak! 
Ti mast valamennyi lkapitalista országban 

é.s oo.lamennll'i iparágban hatalm.a;;, egységes 
mo�Zmat folytatwk c.sauídoto/, kenyeréért, 
állástok védelméért, azaksoervezeti szabadság
joga,it,okért, eg·y békés világért. 

Látva azokat az óriási, profitokat, ttmelye
ket az iparain/oat ellenérző nagy nemzetközi 
monopóUumok munkátokból húznak, míg bé
�tek vásárlóértéke csölak.e-n vagy stagnál, 
látt.sa azokat tt súll,'O,S következményeket, 
amelyek a sz&litás kon.centrá!á$ából és kor
szerúsí,t-ési folya.matából munka- és aJucalmaz
tatá..<i feit.étele�k származnak 

izü.kségét érzitek annak, 'hogy összefog
jaltok és egyesítsétek eróiteket abból a 
célból, hogy jobb munka.feltételeket har
coljatok 1/d és kivívjátok a munkaidő 
csökkentését bércsökkentés nélkül, alkal
maztatástiok biztonságát, munkátok biz
tonságát. 

Mrut, ami,kor mind gyakrabban áldozatul 
e.siek a közhatóságok és trösztök tűrhetetlen 
támadásainak, amelyeket szabadságjogaitok 
sULkszervezeti jogai/;Qk ellen - beleértve ; 
s;;t,rájkjogot - intéznek, 

érzitek, miszerint feltétlenül szükséges az, 
hogy nundnyájan összefogva hatalmas 
nemzetközi kampányt indítsatok a sz<llk
szervezeti jogok és a demokratikus sza
badságjogok megvédésie és kiterjesztése 

érdekében. 
Látva azt az óriá.si veszélyt, amelyet az ame
rikai imperializmus által folytatott erőpoliti
foa., µraookációs politilka és fegyverkezési ver
se ny az emberiség számára jelent, valamint 
annak. súlyru gazdasági é.s szociál-is ki/w.tá.sait 
cbból a cél ból, hogy -gyózelemre segítsétek 
a::: am.e-rikai k,ol.on.ializmus és a,z új kownia
li.::mus ellen harcoló népek függetlenségi 
mozgalmát, 

azt kívánjátok, hogy a szocialista, kapi
talista, gyarmati és legutóbb felszabadult 
orszá{JO!k munká.sosztálwnak minden ere
je egyesüljön a célból, hogy kiharcoljá
tok a !efegyverzést és a békés együtt
élést, hogy harcoljatok az imperialisták 
által folytatott agressziós és háborús poli
tika ellen, mely polit�kának élén az ame
rikai imperia,lizmus áll, harcolja.tok a 
támadó paktumok és ika.tonai bázisok, 
Nyugat-Németország és Japán újrafel
f eguverzése eUen meg akarjátok erősí
teni 'Tle'T/1zetközi szolidaritás akciótokat 
azért, hogy végLegesen felszá.moljátak a 
gvarmati rendszert, megerősítsétek a 
nmi,zeti fiigget!enséget és me.gszilárdítsá
tok. a fejl&lésben elmaradt orszá{Jok 
függetumségét. 

Elvtársak! 
- hogy eze:k1"E! az aggoda.!.rnak.ra vcilaszcl
junk, 
- hogy eredmé?iyesebbé tegyük azt a 

kemény ooztályharcot, amelyet Ti a monopó
lrnmok kozmopol.ita koalíciója ellen, egység
tek és szolidaritástok ni,egszüárdítása érde
kében folytattok, 

_ - hogy együttesen fogalmazzuvc meg je-
um pillanat közös követeléseit, 
a Szállítási, Kik.ötói és Halászatipari Dolgo
zói, Szakszervezete Nemutközi Unwja felhív 
benneteket_. hogy küldjétJek el képviselőiteket 
a III. nemzetközi szakmai konferenciájára, 

amelyet 1961. május 9-től 13-ig fognak Buda- bontakozik ki: . mi is elhatá- tö�ődtek megfeleloen. Regi helyfónök regge� átsétál a ja• 
pesten tartani. roztuk, hogy uJ, m6don dolgo- fáJdalmun� ez, s ez! számos vítómúhelyen de egyetlan szót 

Ez a konferencia nyitva áll valamennyi z�nk. Váll>:ltuk, hogy �nden esetben szová is tettük. 
sem vált az �tt dolgozó mun-

k,épVis.előtök előtt. Mindnyájan részt vehetnek horn1pban ugy elvégezzük egy A szocializmust az emberek , kk 1 01 . el"f rd lt 
azon.as jogokkal azcm a tárgyaláson, amelyet 411 sorozatú mozdony rész- ó a1k • te ék 

. kaso a • yan is O O u 

va14mennyí ország szállítási, kikötói és hal.á- leg-, illetve 6 havi vizsgáját, tere':'t • , , oto v ->nysege már, hogy az illetékesek nem 
szati dolgozóit érdeiklö ké.rdésekröl, egységük hogy az a következő vizsgá- né�ul_ felepiteru n':m lehet. A ismerték a brigádok vállalá
és sz.olidaritásuk megerősítéséről folytatnak latig javításra ne szoruljon. szocialista !:mgád cimért folyó sait. Az idén még jobb ered
abból a cé!b6Z; Havonta 240 órát futójavítá- versengés nemcsru< "1 

pártszer• ményeket szeretnénk elérni. 
- hogy emeljék a béreket és javltsák son tölt��k, . 1�%-os anyag- vezet, a sza_ksze:"�"':t ügye, ha- Gazda.sági-műszaki vezetőink 

meg az élet- és munka.feltételeket, m��akantast erun:k el, patro- nem az egesz !utohazé. nagy tudással és tapasztalat-
- hogy szeg-üljenek szembe a kapitalista nalJuk a 41 1--009-es moz- tal delk • beTek Mi 

koncentráció és racionalizálás átkos követ- donyt; kéthavonként ócska- Jobb kapcsolatot ren �-zo , em . · 

lkezményeivel, vasgyújtést rendezünk· havon- bízunk bennuk es várJuk, hogy 

- hogy csökkentsék a munkaidőt a bé- ta egyszer megvitatjuk az idő- Sokan nem értik még, hogy többet törődjenek velünk, na• 
rek csökkentése nélkül, szerű politikai kérdéseket, el- a gazdasági vezető a reá bízott gyobb segítséget nyújtsanak a 

- lwgy biztosítsák a szakszervezeti jo- megyünk közösen színházba, területnek egyben politikai szocialista brigád címért küz
goknak, a szOJkszervezet szociális szerepének moziba, vagy a nyári hóna- vezetője is. Kötelessége támo- dó brigádoknak, 
a mimkás és demokratikus szabadságjogok- pokban kirándulni. Harcolunk 
nak tényleges elism.erését, védelmét és kiter- a munkafegyelem megsértői, gatni, iSlápolni a dolgozók 

jesztését, a társadalmi tiuajdon dézsmá- minden helyes kezdeményezé-
- hogy a szállításpolitikát a népi töme- lói ellen; kíméljük szerszá- sét. 

gek életének megfelelően irányítsák, mainkat, munkaterületünkön A munkások elvárják, hogy 
- hogy tevékenyen és állandóan ellenáll- pélldás rendet és tisztaságot többet töródjenek velük. Ugy 

janwk a monopóliumok szá!litá.si iparok, felett tartunk ; bekapcsolódunk az 
gyaknrolt hatalmának, olvasómozgalomba, beiratko- tapasztaljuk: nálunk csak az 

- hogy órL?Zék meg a békét, erőszakol- zunk a könyvtárba. a fonto5, hogy a mozdony ha-
ják ki a lefegyverzést, biztosítsák a békés táridöre kész Jegyen. Pedig az 
együttélést az imperialisták, élükön az Egye- Miért nem kaptuk meg a címet ? egymagában nem minden. 

Ha a brigádnak nemcsak 
brigád.naplója, hanem panasz
könyve is lenne, ezt jegyez
ném bele. 

Elmondta: 
Vágó Mátyás brigádvezetó. 
Feljegyezte: 
Molnár Ferenc 

sült Államok háborús és agresszív politikája j 
ellen, az agresszív katonai paktumok ellen a A szocialista brigád címért ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

külföldön levő amerikai lkatonai bá�k megindiult versengés nem ma
ellen. radt eredmény néJ.kül. Válla-

T�kintettel arra, hogy a szállítási dolgozók lás_ai�kat tt;lj�ítettük és erC?
aktwan részt vesznek a gya.rmatellenes harc- men) eket ertunk el a bri.gad 
b-an és abban a küzdelemben, amelyet a né- �gjainak , _politi��!• . szakm_ai 
pek r..emzeti függetlenségükért folytatnak, a es __ kulturahs .. f<:Jlödésében _1s. 
konfer€ncia meg fogja vizsgálni Kozelebb kerultunk egymas-

azt a segítséget, amel1,-et a szállítási dol-
j 

hoz, _ha k':1!-ett, segítettünk 
gozók szakszervezetei ahlwz a harchoz egym.as baJan nemcsak a 
nyújtottak, amel·ynek célja a gyarma.'i m_�.m�ahelyen, ha,nem azon ki
rendszer felszámolása, a fejlődésben el- \iil lS. 

maradt országok gazdasági fü.ggetlensé- Egy példát említenék. Dudás 
í!�nek megerősítése, a tömegek éle-tnívó- Jánosnak gyerekágyat adtunk 
1anak felemelése. kölcsön és közbeujárásunkra 

A_ ko_nferencia váLaszoZni fog arra a lén-i,eges I a szolgálati főnökség felemel
kerdesre, amely előfeltéte1.ét képezi anna:k. te az órabérét. Erónkból. fu
hogy � �öi·etelések sikerrel_ j�rj4:nak: j totta másra is. Részt vettünk 

1;1-1keppen kell meg,:alositam az akció- a fűtőház környékének parko-
egyseget, 1 sílásában, rendszeresen meg-

mikéM lehet el-0reha.1.adni .a nemzetközi j hallgattuk az ismeretterjesztő 
szaksze1·vezeti egyseg útjá n? elóadárokat. 

Felhívjwk a ookkmunkások, vasutasok, ten- 1 
, , 

gerészek, halászok, közúti, légi, folyami és vá- !"fár-mar ugy látszot .. : meF 
rosi szállítási dolgozók i-alamennyi szakszer- m1�den, mmt a kankacsapas, 
vezetét, mínden ors:uí.gban, hogy vegyenek amikor �szercsak .. &.1-logh 
részt a III. nemzetközi szakmai konferen-

István bar�tu� - kulonben 
etán. �- · • nagyon derek :t:m - megieled-

Minden orszá{J szálllúísi, kik&ói és Ttala.: _ , kezett mag�ról és 3, napig fe-
szati dolgozói lét'ik S':ffi nezett. Azota persze 

- válaszolj�tok szá:mruan felhívásunkra, :;'�tt�
vu

;
t �:-�• �

e- � 
-: s=;en:ezzeteJ, meg mindenütt a dolgo- címtől. 

1 is a ri.ga 
ZOk es a harcos s::akszervezeti tagok gyű
léseit és tárgyaljátok meg jai•aslatainkat, 
- állítsátok össze demokratikus módon 
delegációtokat, 
- válasszá:tok ki legjobbjaitokat te1..intet 
nélkül azok m-eggyőzódésére, az�k politi
kai hovatartozandóságára, azok fajára 
azok vallására. 

lí:ljen a SzáUitási, Kikötői és Halásziatipa.ri 
D�lgo

1
zók III. nemzetközi szakmai kon/eren

cuiia. 
Éljen a n.e-mzetközi mun1'ásegy_ ség és szoli

daritás! 

A brigádok munkaját ja
nuár elsó felében értékelt.ék 
elóször a termelési tanácsko
záson. Hihetetlen, de igaz, a 
sok közül egyetlen brigád 
sem bizonyult alkalmasnak a 
cím viselésére. Pedig a moz
donyjavít.ó műhely rendszere
sen az élüzemszint felett tel
jesíti a tervét. 

A hiba nem csupán a dol
gozókban van. A műszaki, a 

A szakszervezeti üdültetésről 

Az 1960-as esztendőben szak
szervezeti kedvezményes üdü
lésben 11 371 vasutas dolgozó 
részesült. Külföldön üdült 551 
fő, gyermeküdilltetésben 3102 
fő, vállalati üdültetésben 4217 
felnőtt és 2223 gyennek vett 
részt. 

A fizikai dolgozók számará
nya az előzó évi 50,9 százalék
ról 51,2 százalékra emelkedett 
a kedvezményes és a szanató
riumi üdültetésben részvevők
nél. A legjobb eredményt a 
pécsi terület érte el 62,8 száza
lékos számarányával. A szegedi 
területről 54, 7 százalék, a szom
bathelyiről 52,4 százalékos 
arányban vettek részt üdülés
ben fizikai dolgozók. A miskol
ci területen - ahol az elóző 
évhez viszonyítva nagymérvű 
az emelkedés - még most is 
csak 49 százalék volt az arány. 

Le ennél is rosszabb a debrece
niek 41,7 százalékos eredmé
nye. 

A SZOT keretszámai szerint 
1961-ben 11 306 felnétt, 510 sza
natóriumi. 34 anya, 46 gyer
mek és 604 külföldi üdülője• 
gyet kap szakszervezetünk tag
sága. 

A keretszámokat a � 
zettség arányában fel05ztottuk 
a megyei bizottságok között. A 
budapesti szakszervezeti bizott
ságok, valamint az Utasellátó 
résrere fenntartott beutalókat 
a szakszervezeti központ osztja 
szét. Az elnökség határozata 
szerint a fizikai dolgozók 
arányszámát legalább 51 száza
l<':kban kell biztosítani. (Az 
Utasellátónál viszont 60, a jár
műjavítókban pedig 70 száza
lékra.) 

------------------ • · • -----------------

Korszerű fogászati rendelőt 
kapott Győr állom.ás 

A vasúti szolgálati helyeken 
már 16 fogorvosi rendeló mú
lwdik. Közülük a legújabb a 
győri_ amelyet január 28-án 
adtak át rendeltetésének. 

az országban egyedüláUó unt
verzális, rönt.gennel egybeépí
tett, magasfordulatszámú júró
gép. 

Az új rendelőt egyelőre 

A korszerúen berendezett csak a tényleges vasutasok ve
fogorvosi rendelő a szúró vizs-

I 
hetik igénybe. A családtago

ailatokat is lehetővé teszi. A kat továbbra is az SZTK-btm 
rendeló egyik érdekessége, kezelik. 

nákOY 1,1,•á:, Bu<iapest-,'izafogó Allomás ólmozója és bárcázöja 

mwú<a közben 

Hosszúra f úrészelt talpfák 
, So�a1! idege':kednek a . tali,r- 1 használni a normál tűzhelyek

f�k fu_tésre 
_

_ va�o _felhas2;:Ilalási:- b�n. H_a akad a háznál fűrész, 
t�l, m,vel k1sse erezhető a telt- faradsagos munkába telik 
�oo�aj illata és a füstjáratokba ugyan, de lehet a bajon segíte-
1s több korom rakódik le, mint ni. De ahol nincs kézifűrész 
a rendes tüzifától. Éppen ezért ott hamar megáll a tudomány'. 
a talpfából na�y';'bb :nennyisé- Tekintettel arra, hogy az get a�n?k az _ _ige�y!oknek. igénylők a talpfa árával együtt 

. A fűtés_ cél)ara 1g_enyel! talp- a fűrészelési díjat is megfizefakat a tuz1fához. hasonloan 25 tik, arra kérik az illetékeseket, centim�ter hoss;i:ur:i �ell felda- hogy probálják meg ismét az ra?olm. A korabb1 e':ekb�n a elóírásoknak megfelelően 25 
meret�el ?�m- volt baJ. Sa_!nos centiméter hosszú kuglikra fűaz __ utobb1 1doben annál tob�- részelni a talpfát. 
szor bosszankodunk a hosszu- , , . . . 
ra fűrészelt talpfák miatt. A Nepg�asag1 e_:dek az 1s. 
25 centi méteres kuglik helyett hogy_ az import tuzifa helyett 
40-45, sót néha 50-60 centi- a masra �-ár ��m használható 
méteres hasábokat is szállíta- talpfát eltuze!Juk. 
nak. Ezeket már nem lehet Szilágyi János 

,¼-� 

Eredményesen dolgozik a nóbizottság 

nyujtana:k a családi gondok 
megoldásában. 

Csomor János 

A Szolnoki Járműjavító nő
bizottsága megyei viszonylat
ban is a legjobbak köre tar
tozik. Ebben nagyrésze van 
V. Kovács Jánosnénak, a nő-
bizottság el.'lökének, aki fá-
radhatatlan munkájáért kor- Szorgalmasan tanulnak 

mányki tüntetésben részesült. 
A tapolcai csomópont üze-

A nóbizottság színjátszó mi iskolájában JanuáT köze
és bábcsoportja nemcsak az pén tartották a félévi vizsgá
üzem dolgozói elótt, hanem kat. Az áLta;lánru iskola VII. 
Kétpó termelószövetkezeti osztályában 21. a VIII. osz
köz..<égben is tartott már el5- tályban pedig 19 dolqozó tett 
adást. eredményes vizsgát. 

A családi problémák or- A jó eredménuekbe-n az 
voslásához is sok segítséget öreg diákok szoroalma mez
nyújt a nöbizotlság. Rendsze- lett nagy része van a ped<i
re
_ 
sen meglátogatják ottho-

1
11ó��1sok�k, elsős<?Tban Guu�

nukban a betegeket. és a le- m"n Ha1nal'ka 1skoz„1;ez<>fo-
hetőséghez mérten segít.séget 11.ek. Dancs Jozse! 

Az Esza.ki JármíljavJt6 no.gy szerelöcsamokába.n el6készllik PfY fel• 
úJUandó villamosmozdony kerékpárjait 

(MTI Foto Lajos Gy!lrgy telv.1 

SZOT munkavédelmi fotopályázat 
Aprilis 2-i beküldési határ- 1 A fenti témák közül leg

idóvel fotópályázatot hírde- alább három témából kell fo
tünk az alábbi feltételek: sze- tót beküldeni. A zsűri a há
rint: rom pályamű együttes értéke-

Munkavédelmi - az alább lése alapján, az alábbiak sze
felsorolt - témákból 18x24. rint díjazza a nyerteseket: 
cm-es nagyságú fotók bekül- I. díj 2000 Ft és okl. 
déséveJ egyéni.eg vagy cso- n. díj 1500 Ft és okL 
porto: :m (szakkörök) pályáz- III. díj 1000 Ft és okL 
hatnak amatór és hivatásos IV., v., VL helyezettek di-
fotósok, cséró oklevél. 

1. Ren�, tisztaság

1 

az üzem- A zsűri a nyertes pályamű-
ben, ami a ba esetmentes veket, a szal<mal mondanivaló 
munka !01;tos feltét�Ze. érdemes ábrázolása és művé

.t Vedo�erend_ezesek, mű- szi kivitelezése alapján dönti kodő vagy _alló g':.peken. , el. A felsoroltakból háromnál 3. Egyeni védofelszerelesek. több témából is lehet pályáz-
haszná_lata. . , ni és t.émaként is lehet több 4. , Biztonsági szabalyok be- fotót beküldeni. 
tartása , A beküldött pályaművekkel a) anyapmozga._tasná_l kapcsolatban fenntartjuk an-
k � l ?J'�r�-, mergezoanyagok nak a jogát, hogy a zsűri ál

e e ese�el , , tal kiválasztott képeket a hi• 
c), kéziszerszamok hasznala- vatalosan megszabott áron a 

tánal. kép negatív kópiájával együtt 
5. A munka megkönnyítését megvásároljuk. 

szolgáló technológiai eljá:rások A pályázók csak eredeti, 
és eszközök. (pl. anyagmozga- nyilvánosan máshol mé;( fel 
tás kisgépesítése, állómunka nem használt fotókkal pályáz. 
helyett ülómunka, zártciklus, hatnak. 
szerelőszalag alkalmazása stb.) A pályaműveket az alábbi 

6. A felszabadulás előtti és cimTe lehet beküldeni: .,SZOT 

a jelenkori munkakörülmé- Munkavédelmi Fotópál11ázat" 
iiyek közötti különbség érzé- Budapest 5. postafiók 55. 
keltetése. SZOT Munkavédelmi 

7. ötletes munkavédelmi oTc- Propa!l'andalii,:ottsá,t 
tató és agitációs el!zközök. Dokumeniációs Albizot'8ága 



191Jl. FEBRUAR 111. 3 

AZ É B E R  F I GYELEM A szakszervezet elnökségének programja 

az 1961. évÍ feladatok ,,égrehajtására 
mint a vasúti szolgálat fontos követelménye 

Szakszel."Vezetünk az elmúlt sá,gát, elsősorban a társadaLmi idők rövidítését elősegítő .szer
kipihenlen, szolgálatképesen évben eredményesen tevékeny- mu-n!ká.sdk további b,eOO?UÍSá- vezeti intézkedések kidolgozá
lépnek munkába. Szolgálat kedett az MSZMP VII. és a va.!. sában, a szalagszerű javítás 

II. 

Mmden vágányút kijelölés 
lltán lelkiismeretesen meg
győzódni arról. hogy a vá
gányútban níncsene.1,:-e jár
múvek, a vágányúttaJ. szom
szédos Vái:ányon a jármúvek 
határon belül állnak-e, 
aincs-e meg nem engedett 
vonatmozgás, vagy tolatás? 
Ezeket a biztonsági intézke-
4'éseket csak éber figyelem
,nel lehet végrehajtani. 

kocsi oldalajtajának menet
közbeni kinyílása, mert a 
szomszé<los vágányon haladó 
vonat horzsolását okozza. 

A vonat fogadására éf. fi
,:yelésére kötelezeLt dolgozók 
figyelmes szoll?álat ellátására 
klilönösen azért i9 van nagy 
szükség, mert a tisztán lég
!ékezés.sel közlekedő nem to
lató tehervonatoknál. 1-ehát a 
tehervonatok zöménél csak 
vonatvezető és zárfékező tel
jesít szolgálatot, akik • f\·es 
pályarészeken 500-700 méter 
hossz:ú ,;onatnál minden ren'.l
ellenes:séget nem is ftgyel11et
nek meJ(. 

Éber figyelemmel a szolgá

előtt és szolgálattétel !közben szakszervezetek XIX. kong- A fenti feladatok vala.meny- megszervezésében. A!hol cél-
tarLózk-odjanak a szeszes lta- ha'�· ta· • . k"" • . 1 t ·· k sz=u· _ a dolgowk, a munka 
!októl. A fáradtság, a szeszei<- resszusa ....roza Inak v�. ny1 ozep- es a apszen•eze un. �· 

aJ • d 1 bajtásán munkája irá11yát és célját és a �az<lasá.gí vezetés szem-
it ebertelenP.é teszi a O go- 1961 · 'vi tevéken'U'<"Áa·· k meghatározzák. pontJa· · ból -, meg kell szervez-
zót " az már nem kép€s a . , · e .  . ,_-.,un 

veszélyes helyzet gyors íe1- 1 �apJat tov�bbra is a
te
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a megké�ett intézkedések. kc��r��usának, a ,S:�OT 1. Feladat� a . �od� val elő kell segíteni dolgo-

GOlldatlan vágányvizsgálat
Jlál megtörténik, hogy a vá
gányon álló pálya- vagy plat.6 
koesi elkerüli a vágánybenéző 
figyelmét. Az sem garancia, 
ha egy korábban érkezett vo-

kezése előtt nem győződtek · · "' 

Trng,kusan az ébertelenséa eln?"k.s�enek 1960. .?-<tober 
/ 

5 év_es terv _ki_dolgozasaban es zóink között a swciali.sta 

áldoz'ita lett január 20-án 64. 21-1 es szakszervezetunk V. megismertetéseben: munkaerkölcs széleskörű el

sz. sronat "illamosmoz<lony kongrl'ósszusának hat.ároi.atai a) A va,:I1tas dolgozók véle- terjesztését, hogy öntevéke

mozdonyvezetője és gép..'<eze- kép2Zik. · 1 ményeit és javaslatait fel- nyen lépjenek fel a lazaságok 

lője mert B!.d.aörs és Tor- An-a !öre�ünk, hogy az ·1 ihasználjuk - minden szinten és fegyelmezetlenségek ellen. 

!tág� között m�netközben ülő- eddigi eredményeket tovább - a vasút második ötéves ter- Szakszervezeti szerveink segíL

helyzetb?n elaludtak nem fokozzuk és emeljük a vezetés vének kidolgozásához. Gondot sé!< a gazdasági vezetést a 
vették észre és nem v�tték fi- színvonalát a SZOT elnöksége I fordítunk arra, hogy a tervek- folyamatc•k helyes megszerve
gyelem be 8 „Megálif' jelzést 1_960. április 27-i határozat,!inak ben érvényre jusson a dolgo- zésében. Harcolni kell a szúk 
mutató 26,'a sz, térközjelzőt s fokozottabb érvényre juttalá- zók élet- és munkakörülmé- váUalati, vagy egyéni érdek 
az e'őttük ál!ó 64 b. II. tel1er- sával. nyeinek állandó javítása. előtérbe helyezése ellen. 
vonatb'i be!erohantak. A szcdalizmus építésének b) A jóváhagyott ötéves ter- f) Szakszervezeti szerveink 

Ko�ád József me;g,·ordt:.sa. a másod:k 3 vet - az en-e kidolgozott in- •egílsék a gazdasági vezetést, 

(Folyta.tj-u.k.) 

latot cs�'k ú�v Jeh,"!t ellMni. 
�t zá_rjelzó�el kihal�d a V:í- ha az arra illetékesek a dolgo
gany-rol, mmt Januar 18-an zólrnak megfelelő pihenőidét 
RAkos állomáson, ah� sem a bizto,;ítanak. túlszolgálatra 
38� sz. tehervonat ikihaladása nem kötelezik és azt meg 
ntán, sem a 6313 sz. vonat ér-

1 nem túrik a dolgozók pedie 1 

nieg arról, hogy a vágányúton , , , , • , , • • , , , , , , , 

éves terv sikeres beindítása, a tézkedési terv alapján - szé- hogy az anyagi ösztönzők cé> 
dolgozók élet- és munkakörül- les körben megvitatjuk a szerűen nyerjenek felhaszná

' ményeinek további javítása vasutas dolgozókkal. Észre- lást . azokat a legfőbb tervfel-

1 
meg.l.;:öveteli, hogy szakszer- vételeik, kezdeményezéseik fel- adatok vég1�hajtása - gazda
vezetünk sajátos es7lközeivel 'használásával megteremtjük a ságos szállítás, a helyes mun

' elősegítse a célok megvalós!tá- te!"Vek teljesítésének. túltelje- kaszel."Vezés, a műszaki fejlesz-
nem maradtak-e jármúvek, a 
vágány .s:mbad-e? Követ.'<ez
ményét a napilapokból olva�
hattuk. 

Éppen a közlekedő vonatok 
.biztonsága érdekében nagy-

............. 

sát_ 5;2-c}gáló hatá.roza�k vé�re-
j 

sítésének feltételeit. tés, a munkabiztons!ig növe
haJtását. Ennek erdekéc,o,....n 2. Szakszervezetünk telada- lése, a ddgozók helye;; kezde
"ID;i_nden �zi�te� növ�ljük akti- 1 tai az 1961. evi népgazdasági ményezéseinek felkarolása -

jelentősége van a vágányút ,. ·"'---�. 
'beállítás jelentése és a jel
zéi(;; szabadra állítása után a 
tét- fokozott :figyelésének. A 
vonatiogadásra kijelölt hely
ről figyelni kell a vágány
útat, nem történt-e korábban 
felületes vizsgálat s ilyenkor 
még megvan a lehetőség az 
elkövetett hiba jóvátételére. 
még időben megelőzhetik a 
balesetet. Ugyanakkor éberen 
figyelni kell az állomás egész 
teruletét és a ,ágányútat fe
nyegető mindennemú veszélyt 
észrevéve azt haladéktalanul 
el kell hárítani. 

va1?k p0i:tI;t31: ál�1;ános, �- , terv végrehajtásában. szolgálatába állíLsák, 
ma1 k�J.Y.Z�t e., táJ�koztal=t.

1 

a) A gazdasági vezetéssel g) Az újítómozgalmat az ed.-

· A balesete}: meaelózésének 
tnásik jelentő& t'én11ezóje a 
-i;ona,tok megjigyeLése. A vo
natfogadásra kötelezett dolgo
zók - a forgalmi szolgálat-
tevők, térfel.vigyázók. váltóke-
ulők, váltóórök, koosivizsgá
lók, állomáskezelők, térköz
órök, vonatjelen tőőrök, sq;,,, 
rompóőrök és vonalgondozók 
- eaart 15 soR' oareseret-eróz
tek meg a ,·onaton észlelt 
Tendellenesség esetéu előírt 
gzabályok betartásával. 

Klilönösen azért 5Zill<&éges 
a vonatok megfigyelése, mert 
a jánnüveken tolatás, g1c1rí
tás, rakodás, vonattovábbítás 
köz.ben fellépő k--ülönböző erő
hatások, rejtett hibák k0vet
keztél>en ll vonat menete köz
ben üzemveszélyt'S törések, 
gzakadások ke1e-tkezhe!nel�. 
Helytelen rakodás, vagy ki· 
mélétlen tolatás követxezté
beil meglazult rakomány sok
szor menetközben csuszam
llk meg ·s a s7..;,mszé<loo vá
gányon ltözeledő vonatokra 
Veszélyessé válik. 

A kifelé nyíló kocsiajtó zár
i;zerl�ezet meghibásoc!ása vagy 
tö>kéJetes lezá; ás hiánya miatt 
Ve6zélyes helyzetet teremt a 

P:,z agi_tac1� munkat foko�k együttműködve megszervezzük djginél jobban a műszaki fej
':-s aki1v b::keharcra �z,gos1t- a tervek kis egységekig való Jesztés szolgálatába kell állí
Juk a v_asut�s dolgo7,ok�i a felbcntását és széleskörű is- tani. Sza.1<szervezeti 5z,erveink 
KommumsLa � Mun:Ic�par�ok 

I 
mertetését. Az alsóbb szerve- tegyenek intézlkedéseket az 

Nyilatkozata es a K1áltvany ket a feladatok . greha ·t. • _ újítások vonalán tapasztalható 
sz�llemé�::n. . 1 nak megszervezé.:ben, ih�e bürokrácia megszüntetésére. 

A f�nbek alapjan_ sza.kszer- végrehajtásában segítjük. Sze't'Vezzék meg az újítások el-
vei-,tunk elnc,kségenek 196L b) Szakszervezetünk elnök- bírálásának és bevezetésének 
évi feladat.a: sége 1960. december 12-i hatá- társadalm:i ellenőrzését. A dol-

I. A máso:Li!c 5 ,!l)es terv el.só rezata alapján a vasút vezetői- gozók legszélesebb tömegeivel 
évi cé�kitúzései"Mlk ni.eaisnier- vel. közösen intézkedéseket meg kell Ismertetni a vasút 

tet-é>sére, a t·asút előtt á-!ló teszünk a személyszállítás kul- újítási feladatterveit és mozgó
szállitási felaoato'k végrehajtá.- turáltabb feltételeinek biztos!- sítani kell, hogy az ú}ít.ók ver
sára mozgósitjuk a,ldiváinkat, tására. Mozgósítjuk a dolgo- senyébe minél többen kapcso
" t:a..s�ta.s dolgozókat. zókat a szállítóeszközök (kocsi- lódjanak be. A célkitúzéseket 

II. A termelőmunka eredmé- és vonóeröpa!'k) gazdaságos legereűménye.sebben megvaló-

Vuga Ferenc térfel,1gyáz6 utasfüist ad Petró RIIU'I Yáltóomek a ,,.t,eként létrejött lehetőségeken kihasználására, a szállítmányok síLó újítók erkölcsi és anyagi 

oelüi tovább javítjuk a, 1,,a,sutas gyors, pontos és sértetlen elismerée:ét - az újítási díjon 

dol.g<>zók éZet- éS munka.körül- állapotban való elszállítására. kívül is - biztosítani kell kelentöldJ pá.Jyaudvar II-es tomyA.ban 

,mé11,yei.t, ó-rkődünk, a tőrvé- a társadalmi tulajdon védel� Ellenőrizni és segíteni kell 

nyesség betart.ásá.n és oet,a,rta.- m.ére. a vasúti berul1á.zási és felújí-

tásán. e) A Vasúti Tudományos tási hitelek gazdaságos felhasz

JII. Növeljü/� a, 1,'DSU;tas do!- Kutató Intézet áltaJ néhány nálását. Oda kel] hatni, hogy 

goz&k íd,eológia.t, poUtikili és üzemben kidolgozctt tudcaná- arok • eii.ősOl'P?,!l- a tecM,ikai 

s.i?lcs aru1yi probléma, n"tln' s=ak.mo,i. ismere!lá'�. :úgyhoav ny0s üzemszer-veu¼ j()l .bevált. fejlesztést szolgálják. 

korábban volt. Ebben nagy azok, a.z el5ttünk álló c:ilkmí.zé- módszereinek széles körben 3. Szakszerve?.<ltünk felada-

A fiatalokra lehet száD1ítan_ 

.Sz$r;,ed .á.U.omá.& KISZ--alap
szervezetében 68 tagot tarta
nak nyilván. A fiatalok kü
lönböző beosztásban dolgoz
nak. De egyben megegyeznek: 
min<lenkor lehet rájuk szá-

része van annak. hogy az sek végrehajúísát segítsék való elterjesztését elősegít- lai .a mezógazda�ág szocialista· 
utóbbi időben sokat javult a e!ó. itik. átszervezésébe.n és megszilár-
KISZ-alap�ze:T'�-• rr·•nk,iia. IV. E·m.eijük 4 vezet-é-s szin.- d) Közép- és alapszerveze- ditásában : 

Tótka Ká.roly I vonalát és növeljük a szak- teinket segítjük Yersenys7,er- Szakszen·:izeti.mk tagragát, 
mítani. Szeged szeroe=eti mozgalom luttékon.11- .ező munkájukban, hogy a különösen az aktiválm.t moz-

..,...�-
fclajf.nlásck, a felbontott ter- gésítjuk a mezőgazdaság szo-

Nem méltánytalan ? 

Nemcsak a termelésben, ha
nem a tanulási.,an is példát 
mutatnak. Nyolcan általános 
iskolába, öten köz,épiskolába, 
négyen pedig marxista egye
temre járnak, s mintegy Pol,gárdi-iparte!epek állomás mert az üzemi okokból tárolt 
huszan pártoktatásban vesz- a balatoni bazaltbányák miatt üres kocsik mcddó állását ne-
:nek részt. sok üres kocsit „t.•rol". A ko- kik kell megfizetniük. 

Sokan bekapcsolódtak a csikat a budapesti igazgatóság- Hogy világosabb Jegyen a do.. 
szakma ifj-ú meste,·e címért tói kapják. Gyakori eset. hogy log: az állomás dolgozói bár
folyó versenybe és a.z ifj-úság a kocsikat nem tudja fogadni a 

mennyire igyekeznek, nem tud
" szocializmusé-rt mozgalom- nak jó eredményeket elérni, 
ba is. A szocialista brigád vonal. l!ycrMor Polgárdi-ipar- mert a kocsitartózkodásÍ idő-
címet is elsők között szerez- telepeken állnak a Szabadbaty- né! az ott tárolt üres kocsikat 
ték meg a kiszistá'k: Bod;Jr tyán felől érkező üres kocsik. w figyelembe veszik. Nem mél
Fere-nc vonatvezet5 brigádja, 

/ Az állomás dolgozói nem tanytalan az ilyen elbírálás? 
Ma már a szakvizsgákkal örülnek az üres kocsiknak, Bognár Károly 

vek alapján a szállításra fel- cialista átszervezésének é5 
kínált összes áru leggazdasá- megerősítésének segítésére. 
gosabb elszállítására irányul- a) Szakszervezeti szervei:n:k
janalk. A versenyszervező nek minden szinten � kell 
munkában fokozottnbba11 fel- szervezni a term eőszövefli:eze
használjuk a jól bevált ver- tek patronálását olyan elvtár
�nyf�t;:tlákat _(szocial!5ta bri- sak t,evonásával. akik a politi
gácl, eluz.em cim és 1gaz�tó- kai felvilágosító munkán túl• 
�ok egy��zti versenye 

I 
m,enően gyakorlati, móclszer

sto.)_ �l kell erm, hogy a. ter� beni  segítséget adnak a szö
meles1 tanácskozások, uzem1 vetkezeteknek a szállitások 
tanácsülések tovább segítsék a tervezésében és szervezésé
munka jobb megszervezését, az l>en 
;redmén�e½. ismertetését. vál- bÍ Mozgósítani kell a vasuLas 
J:'-°ak �rr_1a1obban. :z üzerr.i dolgozókat, hogy kísérjék külö
oemokrac1a fóruma.va. nös figyelemmel a mezéigazda

:Ia_ték?nyabbal"! �ell kö_zre- sággal összefüggő szállítmá-
• c • c •e. • •o• Q e. 0. C. •o•c•c:.•o 11.zC • c:..•o•c• 0. e e., IQ:. L Cl: Cl ,e. .. .. .  e.•"' •o• ,- �uködn1 _a . vo1:oer�p�rk Jobb nyok (például tennények, mú-

k ihas_�lasat . b1ztos�tó szei:-v;- trágya, építő �nyagok, gépek 
zet1 !.Ilté2'�;des?k k1dolg,ozasa- stb.) gyors. pontos szállítását. 
�n

:. 
a Jo_ ��rek szél� c) A vidék!ről bejáró kétlaki 

koru elterJesz�n <n:00- vasutas dolgozók között fokoz
szeres . el;gyrende�, irany- ni kell a politikai felvilágooító 
vonatkepzes_ gazda:;,agos vonat- munkát. Be kell vonni őket a 
továbbítás stb.) Nékelnl kell falusi 1,zakmaközi birottságok 
a , 1;1�nkagépek Jobb kfuasz- munkájába, hogy segítsék elő 

Télen is nagy a forgalom a Miskolc tiszai pályaudvaron 
A tél, a hó, a fagy Mis

koicon- is 60lt borsot tör a 
vasutasoK orra alá. Hiszen a 
tiszai pályaudvaron télen is 
nagy a fo!'galom. Szinte egy
mást ér'..k a ki- és befutó sze
relvények. A miskolciak sz.e
rint ruiduk már évek óta nem 
lehet különbséget tenni nyári, 
őszi és téli forgalom között. A 
tiszai pályaudvar személy_ és 
teherforgalma mind a négy 
évszakban egyfonná.n nagy. 
Ét1helő, hiszen a borsodi ipar
vidék üz,emeinek, a diÓ8g]/Óri 
és ózdi vasgyárnak és a szén
medence bányáinak a termé
kei mind Miskolcra futnak 
be. S ahogy emelkedik az 
üzemek és a bányák 1.ennelé
se, úgy nő a miskolci vasuta
sok !feladata. 

Vajon ii megnövekedett feZ
adatokn,a;k hom/,t-n, te.umek 
el,e,aet1 

Egy é, ah1tt egymillió kocsi 

A miskolci vasutasok az el
múlt években eredményesen 
dolgoztak. Jó mun•kájukkal 
többízben e,Znuerték az é,1,
üum címet, a Míniazte-rta
náea éa a. SZOT vöröa vá-n,
dorzá.,zla;á.t, 1954-ben ,>edig a. 
J)(in kon4,resszusi zdszlajdt. 

A statisztika ezúttal is ked
vező képet mutat. Bár a múlt 

é\i, 102 százalékos élüzem
színt az idén 1 százalékkal 
növekedett, januárban, a ked
vez5Uen idójárás ellenére is 
sikerült teljesíteniük a ter
vet. 

A számok, mint mondani 
szokás, önmaguk helyett is 
beszélnek. Ez igaz. De azért 
nem lesz felesleges, ha meg
nézzük, mi van a számok 
mögött. 

Dél felé járt az idő, ami
kor Ur,!.,ai Sá,ndor állonlás
főnök-he!yettessel és Mezei 
1.stvá-n, SZB-titkárral elindul
tunk a rendezőbe. Már útköz
ben is sok szó esett a ren
dező teljesítményéről, ahol 
400 vasutas dolgozik és mint
egy 30 brigád harcol a Szo
cial,ista brigád cím elnyeré
séért. 

A pályaudvaron arra a leg
büszkébbek, hogy a rende
zo""ben a múlt évben először 
sikerült - egy év alatt -
több mill1t egymillió kocsit le
gurítani uk. 

- December 28-án Szilá
gyi III. Já,rws gurításvezétö 
szocia.lista, brigádja 11Uritotta. 
le az em,miniomodik kocsit 
- büszkélkedik Uglyai Sán
do!'. - Ilwn év még nem 
t:olt a rendezó, iUetve a mt
ritó történetében. 195/Hxm 

891 833, 1959-ben ped«, 
948 87 2 kocsit uurítottu-nk. A 
napi átlag 2700--3000 kocsi. 
A rekordot 3500 kocsiva.I. tart
;uk. 

- A l,eguritott em,milvio
modlk kocsi meUett, a.mely 
ott á;llt feldíszítve a, 13. vá
gán11on indulásra váró szereZ
ványben, röo,,.�.,,,.zött ünnepsé
get re-ndeztünle - vette át a 
swt az SZB-litkár. - A sze
refoényt Plankó Fere-n,e kiszúi
ta vona,ti:eut-á és brigád;,t 
továbbitotta. Kii.lőnben 1960-
ban 30 OOO kocsiv,a gurítat
tunk többet, mint a,z előzó 
évben. Az ecu kocsira, e-só 
baleseti k,á,rösszeg ped-j,g 0,06 
Ft-ról 0,02 Ft-ra csökkent. 

A Szilágyi-brigád 
Félórás gyaloglás után ér

keztünk a gurítótoronyhoz. A 
.,főhadiszálláson" éppen Szi
uí.gyi III. János irányította a 
munkát. 

- Milyen érzés volt azon a 
naPQn srolgálatot teljesíteni, 
amikor le.gurították az egy
milliomodik kocsit? 

Emlékszem, drukkol-
tunk. Jóma,gam i8 izgultam 
eg11 kicsit. Na.pja,in.kba.11, még 
ritka, esemény, hom, egy gu
rítón em1 év alatt több mint 
ell!lmilLió kocsu 1111rita,na,k. 

Ugy érzem, ebl>en az én l),rl
gádom muttká;ct is benne 
van, mi is hozzá;á.rultun.k eh
hez a sup teLiesítménuhez. 

Ez nem vitás. Szilágyi III. 
János 14 tagú szocialista bri
�,;dja, amely régi, tapasztalt 
vasuta.sokból á11, a legjobbak 
közé · tartozik a tiszai pálya
udvaron, Ez a lbrig:ád olyan 
emberelQböl ál[, akik szeretik 
és hivatásuknak érzik a vas
úti munkát. A legidi1sebb bri
gádtag, az 54 éves So!tész 
József toLatásvezetó például 
már 33, a brigádvezető pedig 
21 éve dogo.zrl.,k a vasút szol
gálatában. 

Nem sokáig beszélgethet
tünk a brigádvezetóvel, mert 
a 411-es tartalék egy újabb 
66 kocsiból álló sezrelvényt 
húzott :fel a gurítóra és 1né
hány perc múlva megkezdő
dött a 499/a elegyének a ren
dezése, finom rendezéses 
módszerre}. 

Elköszöntünk és visszain
dultun:k a személypályaud
varra. Már jó messze j.árturuk 
a gurító · dombtól, amikor a 
hangszórók, ik1 tudja hányad
szor, sugározták a gurításve
zetó érces hangját: 

- Két üres a, nyolcadikra ..• 
három raJcott a tizenkettedik
re . . . em, rakott a, tizenhar
madikra . . . S a parancsoló 
hang nyomán egymás után 
gurultak a ko:: ·•ik a kí,·ánt 
vágányokra. V.lal Fereno 

• 

nalasat. k · ·t, t ék 
A . . • . 1, --k '··-- azo szervezese ev · eny-

Jarm.uJav .,., sza=r- ségét 
vezeti bizottságai segítsék a 
vállalatvezetést az átfutási (Folytatjttk.) 

,·alü< .János és Tól�.r'a .1::;�;
J
gy��..,!=:'t vlil.16C ■zal,Alyoz
lMTJ Fow La,IGa G:Viil'ff felv.) 



MAr.VAR VASUTA� 

Üzemszemle a kelenföldi pályaudvaron 
Barangolunk a pályaudva

ron. __ A:z. állomásfőnökhelyettes, 
az uzemorvos, a pályamester, 
a szakszervezet és a szakvonal 
munkavédelmi felelőse és még 
néhányan. Nem céltalan ba
rangolás ez. A népes bizott
ság. amelyben ezúttal a buda-

első vágányra érkező páratlan 
I 

ez megtörtént, azért akadt el 
vonatok leszálló utasaira néz- az ügy, mert nem terveztek 
ve balesetveszélyesek. A ki- WC-t az őrhelyhez. 
adási árupénztár szűk és hi-

1 deg. A raktári dolgozók öltöző- Ezek s�rint leh":tséges: ho_gy 
je elhanyagolt, az ajtók rosz- a harm:id!k telet . 1s _az 1de1g
szul záródnak. lenes �odeban hu� ki a 

Szándékosan hagytuk utoljá. !I I:as or!'elye? szol_galatot_ te!
Jes1tő ierfelv,gyázo'.k, valto
füök és kocsivizsgálók? 

A IV-es őrhelyen s,im sokkal 
jobb a helyzet. Ez az épület 
is szűk és korszerűtlen. Hát 
még a tőszomszédságában levő 
kocsirendezők öltözője, ame
lyet egyben étkezdének is 
használnak. Ez a 4xl,60 méte
res hel}iség sem felel meg a 
munkavédelmi előírásoknak, 
illetve a szociális normáknak. 

Arra a kérdésre; mi történik 
az üzemszemlék után, azt a fel
világosítást kaptuk, hogy az 
épületekben keletkezett kisebb 
hibák javításá:t a Déli-pálya

! udvar II:_es pál?a:nesteri sza-
kasza beulemez, es amint sor 
kerül rá, hozzáfognak a ja,·i-

1 tásokhoz. A nagyobb beruhá-

fgy né:z; ki a n1-rus örhely 
1 
zásokat igénylő munkák. fel
új_ítások azonban . hónapokig, 
sot. rrunt azt a pelda is bizo
nyítja, néha évkig is elhúzód-
nak. 

Hogy miért? Erre Kelenföl
dön n2-m tudtak ,·álaszolni. 

(visi) 

Száraz. rövid kÖ7.Jemények a 
balesetről értesítő táviratok, 
de mögöttük nemegyszer ha
lál, egy életre terjedő rokkant
ság, s nyomukban családi tra 
gédiák, fájdalam. könny húzó. 
dik. 

EbböJ következóen az egés2. 
társadalom érdeke k'>vE"�.keze
tes harcot folytatni minden 
olyan megnyiJvár,ulás el�en, 
amely bale�-at.hez vezethet. A 
rendeletek, t.ö1Tények elősegít
hetik a balesetek csökkentésél 
azáltal, hogy előírják a helyes 
munkamódszerek kialakítását, 
ez azonban még nem biztosí
ték a.t'l"ll. hogy azok meg is 
valósuljanak. Szükséges, hogy 
mindenkinek feladatá vá te
gyük a saját és má.sok testi 
épségé1!ek rédelm.ét. 

Elég egy meggondolatlan 

mozdulat 

Ilyen tekintetben még bő
ven van tennivaló, különösen 
az emberek gondolatvilágának 
átformálását il:letóen. l\rég 
,számos olyan nézet uralkodik, 
amely gátolja a baleset.elhárí-

pesti igazgatóság képviselője. ra a III-as és a IV-es őrhelyet. 
a XI. kerületi Pártbizottság Bizony. a TII-as őrhely - mint 
egy munkatársa. no. meg· a ri- a;ot a fényképfelvétel is mutat
r,orter is részi vesz, üzemszem- .ia olyan p:Uyaudvaron . 
lét tart a kelenföldi pályaud- ahol naponta több nemzetl<özi 1 -------- . --------
varnn. ,onat is ádrnlad. nem állja 

Reggel 8 órakor a felvételi meg a helyét. A 3x2 méteres 
épületben kezdődött a szemle. vékonytalú. téglapadlózatú he Segítik a fiatalokat 
Először az irodákat. a váróter- l}iségben egymás után beteg- A kazincbarcikai fűtőha.zban l\agy Miklós párttitkár a fO
meket, és az Utasellátó helyi- &zenek meg a dolgozók. A gondosan felkészültek a télre. töket oktatja, Kaiser Károly 
ségeit néztük meg, majd sorra kályhában hiüba ég a tüz. a Nemcsak az épületeket, a mozdonyvezető pedig a fiatal 
jártuk a külszolgálati helye- helylség nem melegszik át. munkahelyet hozták rendbe. mozdonyvezetőkkel foglalko
ket. A jegyzőkönyvben rögzí- A III-as őrhelyet 1959-ben hanem arra is gondot fordítot- zík. Egy alkalommal szabad 
tett hiányosságok nagy része, épít�lt<)_k. idei�lene� jelle_gge,l. lak. �ogy fel_kés�Hs�k az utazó- 1 :dejében elkísérte útjára Sza
sajnos, nem újkeletü. Jó né- A_z UJ orhely ep1tes_ere eloszor 

j 
szernél?zct J •ata,Ja1t . lontai Ist�·á n fiatal mozdony

hány már az elóző szemlék h1tel nem volt ma.1d a terv A mozdony\.·czetö brigudok- 1 vezetőt és a gyakorlatban adta 
jegyzokönyvében is szerepel. késet t. Emiatt maradt el az ban bevezettek az elsö1eles 

I 
át tanaszlalatait. 

lm.e, néhány szenij)etünő építkezés. Végre l íl60 ,·égére mozgalmat. az idősebb moz-
-

_ . 
hiányosság. elkészült a tei-v és december- don}Tezetők patronáljak a fia- Behan Rozsa 

A személypén1.lár-helyiség ben hozzákezdtek az alapozás- talokat a téli forgalom idején Kaz:incbarcika 
hideg. huzatos. a téli hónapok- hoz. Ekkor azonban űj a!ka
ban nem kellemes olt szolgála- dály gördül t  az építkezés elé: 
toi teljesíten i. A felvilágosító az alapot a felsövezeték . ke
kisméretü irodájába vízcsap reszttartója alá rakták le. 
kellene. Az egyik váróterem - Kereszttartó alá nem le- Egy ellenőrzés tapasztalatai 
fala csőrep�d¼,miaJt. lJÓJ11'lllQl<. '>.et őr]leJ"llet i'pít�ni. mert az A . . b" .6 .. . ... b' " . 1 . . • 
óta vizes. Az egykori fOtőhá;o szabálytalan és i·eszélyes - . . m�gJ et izt1��a„ meg m:-- T_apolca allomason 196ó maso-
u�di épületében !!'vő három- tiltakoztak a klsü,·ezeté:,esclc T �'.l!?ol_ 1anu,1r 3_1-en munka\"� f dik felehefl nem Yolt baleset. 

d 1 1 'l'ütto· Ka"lm"n 
ágyas nöi laktanya egészségte- Kern volt mas hátra. mint I e m, ellenur:wst tartottam a " 

len, pihenésre nem alkalmas.

1 

felszedni a, .ilapot és nehány tapolcai fütöhá=nál. örömmel 
1

.1 Veszprém megyei bizottság 

1 tásJ tevékenységet. Ilyen pl. 
.,Husz éve dolgozom ebben a 
szakmában, eddig sem ért bal
e3et, ezután sem fog"_ Az ilyen 
megnyilvánulás a bale<"eti ve
szélyforrások lebecsülése. Pe
dig egyetlen meg nem gondolt 
mozdulat is sűlyos következ
ménin.yel járhat. 

Mások a feladatok növeke
désével, a gépek számának 
s:zaporodásávaJ akaP•ják le,;ze
reh1i a balesetek kiküszöbö
léséért folyó agitációt. Minél 
több a gép, annál több a bal. 
eset - érvelnek helytelenül. 

1961. FEBRUA.R 18. 

gép védőberendezéseit. � a 
vezetők szemet hunynak az 
ilyenek felett. 

Nen1egy�zei• olyan szemé
lyek kezelnek gépeket, akik
nek erre vonatkozó szakisme
retük hiányos. A figyelmetlen
ség áldozata lett K66a György 
mozdonyfűtő (Bp. Ferencváros 
fth.), akit saját gépe g;ázoJt 
haláJ,ra. A ha,Jáloo balesetért 
felelős a mozdonyvezető is, 
mert figyelmetlenül látta el 
szolgálatát. Nem volt tudomá_ 
sa arról. hogy a fel ügyeletére· 
bizott dolgozó hol tartózkodik. 

helytállóaik. A mi tirsadal- A miskolciak jó példája 
Ezek az érvelések nem 

1 mu1Lk!'a_n a termelékenu.ség .. , • 
fokozasanak alapját nem 4 A balesetelc csokkentésenek 
dolgozók m u nkainten �itásának . egyetlen reális feltétele van, a 
növelése. l1011em a sokrétii fi- 1 baleset ,negeLö.:ő tei·éke-nység 
zikai eröt igénylő mun�a gé- 1 foko�sa. (?r_ömmel _ü�vözöljük 
pekkel mló felcserélése. a a rn1sk<;lc1 1��gatósag helyes 
munkafolyamatok ésszen"isité kezdemenyezeset - és ezen a 
se, a munka helyes megszer= 1 

tére? a I II. ooz
_
tál,: jár � �� 

i:ezése képezik. -, ,1ogy munkavédelnu oria-
A . k od. . , ratokat szerveznek. Az örjárat 

11epe . . 
szapor asana.� tagjai, az állomások dolgozói, nem f�gg�enyet �- ?alesetelc. akiket a munkavédelmi felSöt. Tor,·enyes elo,1r.isol< van- ügyelők és biztonság; megbín�k ;irra ':o,natkozolag, ho�y _a zottak irányit8.l)ak. Ezek az órg��<et �gy keU tervezni es járatok figyelemmel kísérik az �vitele_zn,, hegy az a 

.
''!ll!1k�- állomási munkamódszereket. ved;lm;- bale• etell_1á;ntá,1 ko. A helvte:en módszert alka.1-,-ete,menyeket k:e!eg,ts� E te- mazókat figyelmeztetik S ha k,!;Jtetben rendk1�·üJ fontos az a figyelmeztetés neJYJ h·

asmál, elozetes munkm·édelmi ellen- zol<>álat· r· ·· · · j · f '""rzés a s o 1 on<XK uc an a e-

o A� hogy a gépeknél mégis lelősségrevonáset allkalmazzá.k. 

bekövellkezik baleset, le.gin- Helyes vol na, Ila a többi 
kább annak tudható be. hogy igazgatóságok is átvennék a 
hanyagságból, felelőllenségböl, miskolcia,k helyes kezdem-é• 
kénJ-elme.sségböl eHá,olilják a nyezését. 

Ötéves a szocialista országok vasúti 
együttműködési szervezete 

A szocialista országok vasúti szervezet űj, szocialista t!pusú 
eg:,Gttműküdési szervezetét öt nemzetközi szerv, amely igen 
évvel ezelÖlt hozták létre. A sokat tesz a szocialista orszá
szervezet félévtized alatt kiépí- gok nE>mzetközi vonalain Iezaj
tetfe' a szocfa!lsta országok ha: Jő közlekedés megjavításáért; 
tékony együttműködését nem- a tudományos és műszaki 
csak a vasűti, hanem a közúti 

I 
<'gyüttmOködésért, a tagálla

közlekedé�ben is. rnok kiizlekedésfej!esztésének 
A vasúti eg�•üttműködési , egybehangolásáért. A 77-es és a 79-es váltók az mélen-el odébb ,. nni. Mu-e j lil!apfü,ltam m._g_ hogy apróbb munkavédelmi felügyelője 

hiányoss.i,goklól eltekintve. . ___________ _,....,.�------------
eredményesen tevékenykednek 

1 

Felelősségre vonás ;;�:�
ek

�:=:�!�::� 1 Kedves barátok között - 1iéniet földön, 
munkavedelmi  mulasztásért °:inde_n _bales�tet hű�k alá I A pálynudi·a.r megafonja a m-egszokott szó 1•ala1nen nyi fiU-kében. Feli.dé;;ik a két• 

Fekete László mozdonyve- 1 munkavédelmi jelentési köte- PLros ,ronnal es a felelősségre- raccsolással i�métli a tájé·koztatást. Nem- h&napos készülődés szinte mi!Ule,i monana-
zetöt (Miskolc fü1.) 100 forint- 1 lezettség elmulaszüísa miatt vonás sem történik meg min- j zatközi e:cpresszvonat indul Prága., Drezda, tát. Terveket szövögetnek barátságról, a -né-
ra bírságolták, mert ismételt 50. Farkas Imre pályamestert . denkor. 1960 második felében . BerUn felé, nulla óra harminc perckor . . . met dolgozókkal raló találkozásról. Latolga.t-
figyelmeztelés ellenére eltűr- 1 (Szcg�d, Rókus VI. pm. sza- 1 hat üzemi baleset fordult elő a I A vonat egyik kocsiját szokatlan utasok ják, vaj1Y11 lesz-e si/cere dalainknak? Tudunk-e 
te, hogy a felügyelete alá tar- j kasz) munkav_édelmi m�szaki fütőháznál. Meglepett_ hogy a szálltá.l,: meg, ,zaks=en:ezetünk Szocialista örömet. 1:idámságot szerezni német vasutas-
toz.ó fütö a mozgó gép hossz- ' kiírás nem te!Jesítése és Jelen- hat közül csak egy balesetnél I Kultúráért ;elt-énnyel kitüntetett központi barátainknak? 
kazánján munkát végezzen. tési kötelezettség _elmulaszl�a találták meg a hibáztatható ' kórusának tagjai. A dalo.•ok az ablakokban. Hi>-telen eszembe ötlik küldetésünk ;eientő-

Kormos István vonatvezető miatt 50. Kalocsa, Mihály pa- szeméh-t I A tarka kendők virágként lengeneY- Búcsúz- sége. az a i:árakozá.s, amellyel útnak indítot• 
Jyamestert (Hódmezovásárhely · · nmk a hozzátartozóktól, ba.rá.toktól. Sú.rún tah ben nünket. 

(Berente szén pu.) J 960. októ- k k · A k éd t 
• 

ber 9-én halálos balesetet XX. _pm� sza �as<;) . mun ave- mun av elmi őrjára j h:I.ngzik_ a sziv_b�l jövo jókí-1:án.ság: - Sok sí- s mfg beszélgetünk a kóTILs vezetőségével 

szenvedet1. A mulasztó Czir
ki•s Antal állomáselőljárót és 
Krajnyik, József váltóőrt szol
gálatából elbocsátották. 

?el;n,1 �usz:,ki_ knr� nem te1- megszen·ezésében jó példáyal kert! Viszontlátásra! - Rottek Józseffel, az Anyagz:izsgálé Főnök-
Jestt<:5eert es Jele_n�c_s1 kotele- j jár a fűtőház előtt Tapolca ál- Aztán másodpe!"cnyi po1;tosságg!1Z . kigördü( ség dolgozójával, az éneikka,· titkárával, Bán-

Kiss Gábor mozdonyfelvi
gyázót (Déli ith.) balesetelha.
rít.ási o.1<talási kötelezettség el
mulasztásáért 100 forintra. 
Tófei István Yezetö -ellenőrt 
{VJrosföld állomás főnöke) 

zeU�eg elmulasztásaert 50 fo-

1 

. a vonat. A kendolobogtatast felvalt3a valami hi.di Jánossal, az énekkar alapító tagjával, az 
rint _bírság megfizetésére köt e- 101'?ás: Az �llom� szaks�rve- különös izgalom. Erthető. Elsö alkalmnnuu in- együttes elnöké,:el, Lukin L:iszl-6 és Tóth 
lezték- zeti b1zotl aga meg a mult é.- dul az egyilttes külfőldi �·endégszereplésre. Béla karna.gyokkal. Sebö Ferenccel - addig 

Karanyicz Sándor kocsiren- !,özepén munkavédelmi őrjára- Első alkal.ommal visz i·asut:askórus ajkán a vonat kerekeinek egyhang,í kattogása 
dew (Eger állomás) tol�t�s tot hozott létre 62 főből. A magyar dalt országhatáron túlra, igaz szív- alábbhagy. Ész,·evétlenül fékez és megáll a 
közben meg nem engedett mo- vel, na.gy lel'lcesedéssel. szerelvény. A magyar és csehszlová:k ltatár-
don a kocsi oldal.án kapasz- szorgalmasan tevékenykedő Pá-r perc, s elhag·yjuk Pestet. Titk0-n sokan áll-Om.dson 1.,xz.gyunk. Az útlerélvizsgálat után 
kodott. Figyelmeztetésben ré- őrjáratnak minden bizonnyal óráj1ik,ra néznek és szá molnak. Igy tesz Mes- a.z utolsó hazai jókii:ánság, a határörőktöl, a 
szesült. nagy része van abban, hogy ter el1.,-társ is. a Landler Járműjavító dolgo- határá.llomás iiasutasaitól. s nuí.ris a baráti 

A szovjet biztonság·�.echnikai kocsi 

zója, a kóros régi tagja. Még messze a pi-rka- Csehs::lová.k Szocialista Köztársaság földjén 
dat - de mint számolja - este kil.enckor járunk. 
már Berlinbe érkezünk. Sót a délutáni órá:k- Komárno, B-ratislava, Breclav. Prága és a 
ban má7 a Német Demokratilms Köztársaság 11atárállomás Decin, majd késő délután Bad 
területén fut a vonatunk, 11.ogy az 58 tagú Schanda.u - a szocializmust épitö NémetoT-
i-egyeskóros eleget tegyen a német vasutas- szág határállomása. 

' • f f ' k d ' ' '/ szakszervezet elnöksége meghívásának. Pillanatokon belül együtt vagyunk vendég-

magyO f Of SZ Qg / ar (!)Z O asaro I Ez a baráti látogatás és szereplés már nem látóinkkal, akik elénk jöttek a hatá.rállo-
a ba.rátság kezdete. hanem folytatása. Foly- másra. Akivel először kezet szorítunk, Rudi 

s7.akszervezetünk elnökségé- televízió, mozgóplakát képez- Utást 5627 személy tek,nt�tte I tatá.sa. mert az a múlt nyáron kezdődött Ma- Gzmkel eli•tcírs, a vasutasszakszervezet köz-

nek meghjvásá.ra A. v. Los- te a kocsi tartozékait. meg. gyarországon, Budapesten és Szegeden. ami- pontjának képviselője. A mási;k Hans Weg-

csinyin elvtárs, a Szovjet Loscsinyin elvtá.r.� 3600 hall. Budapesten kn·üJ a delegá- kor a Szegedi Szabadtéri Játé-kcik nyitánya- ner, már 7égebbi kedves ismerősünk. A nyá• 

Vasutas Szaks�ervezet mm,- gató előtt 24 esetben tartott ció és a ki.állítási kocsi felke- kent rendezett  Országos Dalostalálkozón részt ron ő járt nálunk együttesével, a schwerini 

kuvédelmi osztályának i:ezető- előadá.st, Az előadásokon töb- reste Szombatllelu, Pécs. Mis- i:
ett és nagy sikerrel lépett fel a Th,iodor vasutaFlw7ussal. a melynek dal-Osa és szerve-

je kányításával 1960. decem- bek között miniszterek. ml- kolc. Debrecen, Nagykanizsa, Khörnerrói elnevezett schwerini rasu taskórus. zője. Most már két német barátunkkal együtt 

ber 30-án hazánkba érkezett ni szterhelyettesek, szakosz- és Hatrnn állomásokat is. A Máskor. ha a s::olgálat nem szólítja a kórus folytatjuk utunkat Berlin;g. 

a Szovjet V::i.sutas Szakszer- tályvezetók. �zakmai közép- kiállítást megtekintő dolgozók tagjai.t, ilyenkor már nyugalomban pi/Jennek Kovács János 
vezet biz10nságteclmikai ko, ,:ezetók, aktivisták vettek mind Budapesten. mind ,·idé-- a családi otthonokban. Most élénken folyi'k a (Folytatjuk.) 
cs;ja_ részt. . , ken érdeklődéssel szemlélt�k 

A delegáció és a kocsi egy _ 
Ked,·eJle•�-- _es .. lato�tottt I a modelleket. a,relyekről so-

hónapig tartóllkodott hazánk- '?ltak :1 kulon_bozo �u.kszo_ • kan rajzokat készítettek 
«alat1 agak bizton:;.actech ruc 1 

ban. Ezalatt az idő alatt a káját bemutató c'.,tatófilmek. 1 A hirközlo sz-ervek ér<l�k
kocsiban elhelyezett 70 mo- amelyekPt 9241 dolgozó tekin- 1 Jódése is igen nagy volt. ,. 
deli és m al,ett segítségével tett mt>g. A kiálÚtási kocsit s';"-';:os. sajtócikk_en_ ki\ ül . � 
megismerkedhett.ek a -magyar 

szervezett tonnában 7820_an rad10 es a t�lev1z10 hely�z,n, 
, asutasok a szovjet vasutak 

tekintették mea. nem számítva riportot _kés?..1t_ett. .4. SZOT 
biztonságtechnikai Yédőberen - . . " . . . 1\Itmkai,edelmt Propag,anda-
dezéseiveI és felszerel.éseiYel. az egyen½enti latogato�;_t. bizottsága dokumentációs fii-

A kocsiban nyert elhe1yezést A_ k�c. 1 . magyarorsza„i tar: met készített a modellekről, 
300 plakát, 1500 fénylcép, a t6?.kodas, rdeJe ala:t a K�leti amit még a delegáció eluta-
munkavédel.mi tc.vékenység- �ályau?v�r }<ulturt_e�meben 

I zása elött bemutattak. 
állando .1ellegu k1álhtás volt 

gel kapcsolatos 25 album, a helyes munkafolyamatokat A hazánkban iartózlodó 
több mint 200 féle könyv és ábrázoló, a szovjet munkavé- szovjet vendégek több vasúti 
brosúra. Ezenkí\·ül 1:" munka- delem 40 é,·es fejlődését és a szolgálati helyet és más ipari 
\."édelmi film, egy távirányító- hété,·es terv dlkitűzéseit be- lé�esítményt is meglátoga{
val ellátott diavetítő, rádió, mutató tablókból. Ezt a kiál- tak. 

• 
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Nem fogják többé adóság�al zárni az évet A VASÚT 1 961 . ÉVI TERVSZAMAIB.ÓL 

A Landler Járműjavítóban 
a csípös hideg ellenére nagy 
a sürgés-forgás, pedig azem
berek jórészt a szabad ég 
alatt, a töhbiek is elég hideg 
szerelócsarnokiban dolgoznak. 
Egyik helyen gépfegyverszerú 
kattogással kelepel. a légka
lapács. Pár lépéssel odébb 
szik.rázó túzesó hulUk, ahogy 
a vágópisztolyok sziszegve 
marják a vasat. 

11:rthetó az igyekezet, mert 
tavaly 750 teherkocsi és 13 
gózmozdony javítását·al adó
sak maradtak. 

A vezetők véleménye 

El.sósorban a munka 
szervezelLenségében, a term<l
lés ewenetlenségében ke,U ke
Tesni a hibát - kezdi a ma
gyarázatot Papp János. a ko
csijavító műhely vezet5je. 

Különböző kimutatásokat 
rakosgat elénk, amelyeklból 
kiderül, hogy a hónap első 
tíz napjában alig adtak át a 
forgalomnak járműveket, de 
nem így az utolsó dekádban. 

Szemléltetésül emeljünk kl 
egy hónapot. 1960 októberé
ben l-től 10-ig kijavítottak, 
átadtak négy darab moz
donyt, kilenc személy- és 117 
teherkocsit. 20-tól 30-ig tizen
hat mozdonyt, 38 személy_ és 
340 teherkocsit. 

A lemaradások és nehézsé
gek okát. a javi;ások munka.
igényességének növekedését 
az anyaghiány, a korszerűtlen 
munkaeszközök mellett azzal 
indokolják a vezetók, hogy 

nem kielégítő a munikafegye- tóban ös.szepofozott, gondat-
lem. lan munkából eredően dupla 

- :es mi ennek az oka? idót kell forditani a javítá-
- Elsősorban az. hogy a sokra 

műszaki vezet5k egy része fél - Vagy például itt van a 
az úgynevezett népszerűtlen hegesztési munka teszi 
feladatok végrehajtásától hozzá Pcíl Imre hegesztő. 
állítja Czibuiuás János, az Ha elegendő mennyiségú gu-' 
SZB termelésfelelőse. Eltűrik micső lenne, vagy sűrítenék 
az ácsorgást, a munkaidő ké- a gázszolgáltató csapok szá
soöbi kezdését, korábbi ab- mát, egy hegesztő is elvé
bahagyását és sok egyéb la- gezhetné azt a munkát. amit 
zaságot. most ketten végzünk. 

- Sajnos, valóban így van - Kétségtelen, jó dolog 
- kapcsolódik be ismét a be-

! 
lenne. ha csak néhányfajta 

szélgetésbe Pa,pp János osz- .kocsijavítással fogla1koznánk 
tályvezetó. Naponta tapaszta- - veszi át a szót Máté Fe

lunk ilyen liberális magatar- renc igazgató. - Nem volna 
tást. szükség annyiféle alkatrész 

- Mi,t tesznek eUene ? tárolására. Az emberek iob-
- Nél1ány esetben felelős- ban begyakoroLnák az egyfaj_ 

ségrevonást alkalmaztunk. ta mun,ka végzését. és növe
Már két művezetőt is írásbe- kedne a termelékenység is. 
li figyelmeztetésben részesí- Ha azokat a kocsikat kap
tettünk. Eredménye, hogy né- nánk ,issza. amelyeket mi ja
hány napig többet törődnek vítunk, biztos, hogy gondosabb, 
az ilyen dolgozókkal, de utá- jobb munkát véireznének ná
na minden marad a régiben. lunk is. de másutt is. 

. . .  és a dolgozóké 

- S mi erról a dolgozók 
véleménye ? 

- Dolgozunk mi, csak le
gyen muruka. De a hó elején 
hol van, hol nincs. Ha van 
munka, akkor meg vagy az 
anyag, vagy a szerszám 
hiányzik. A hó végén aztán 
minden van - mondja Kiss 
LászLó lakatos és Pápai István 
hegesztő. Az a baj - fejtege
tik -, lhogy nem azokat a 
kocsikat kapjuk vissza, ame
lyeket mi javítunk ki. Sok 
esetben egy másik járműjaví-

- Miből ad6dna,k a l.ema-ra
dá.sok? 

- Annak nem is egy oka 
van. A terv .§s a létszám kö
rüii vita huzavona, a mű
szakl vezetők elnézó magatar
tása. A laza ellenőrzés miatt 
elburjánzott lógás, ácsorgás 
és ki tudná még felsorolni. 
mi minden - fejtegeti a ,·ál
lalat igazgatója Sajnos. így 
ennél többre nem is jutunk. 

Az idén már nem így lesz 

Az eszperantó nyelvről 

Nem kis gonddal és felelos
séggel jár egy vállalat irán�i
tá.sa, a naponta felmerüló ter
melésgátló körülmények elhá
rítása. De az nem oldja meg 
a problémákat, ha a vezetők 
a munkásokat okolják a nem 
kielégítő mW1kafegye1em 
mlalt, a munkások viszont a 
vezet5ket hibáztatják a mun
ka szervezetlenségéért. Vitat
hatatlan, hogy nem lohet 
megkövetelni, vagy legalább
is nem nagy sikerrel a. mun
kafegyelmet ott, ahol a rossz 
munkaszervezés lényegében 
.,kénysreríti" az embereket a 
lógásra, az ácsorgásra. 

lan kiterjedésű sorfalára, ha
nem olyan tömegbázisra is, 
amelyet gránitszilárdságúvá 
présel millió és millió szívű. 
de egy közös nyelvet beszéLö, 
békét akaró tömeg baráti kap
csolata. 

ható - teszi hozzá Mcíté Fe

renc igazgató. - Most még 
kissé zavarja és akadályozza 
a folyamatos munkát a.z úgy
nevezett féltető építke.rese. 
Kerülgetni kell az állványo
kat és az építéshez szükséges 
anyagokat. Nemsokára a hú
tókocsiknál is áttérünk a 
szalagszerű javításra A ren
delkezésünkre álló anyagi 
eszközöket ösztönzlÓbb módon 
fogjuk felhasználni, célfelada
tokat tűzünk lká a gátló kö
rülmények leküzdésére. Ter
mésretesen, ahol nem használ 
a szép szó, ott keményebb 
eszközöket is igénybe ve
sz.ünk. 

- A szaks.zervereti bizott
ság intéz.kedési tervében sok 
célik.i tűzés szerepel. A ver
senyt a termelékenység eme
lése és az önköltség csökken
tése me!lett elsósorban a da
tabszá mos. ütemes tervtelje
sítés szolgálatába állitjuk -
mai,varázza Czibulyá.s J á-nos 
termelési felelős. - A műve
zet5k részére elóadásokat 
szervezünk és megismertet
jük ,·elük részleteiben is, hogy 
mik a jogaik és kötelességeik. 
Különböző tanács,kozásokon 
vitatjuk meg a jobb munka
szervezés lehetőségeit. 

:f:s még hos.szasan sorolja a 
különbözó elgondolásokat. 
amiket a munkafegyelem 
megszilárdítása a hóvégi és 
negyedévi hajrák megszünte
tése, a dolgozók élet- és mun
kakörülményeinek javítása ér
dekében célul tűztek ki. 

• 

ilyen tervek és gondok fog
lalkoztatják a Landler Jenő 
Járműjavító gazdasági és 
mozgalmi vezetőit. úgy vél
jük. ha lesz erejük mindezt 
me,,"Valósítani. akikor a jövő
ben aligha kerül rnégegyszer 
5or arra, hogy adósak marad
janak akár egyeUen egy ko
csival. vagy gőzmoroony javí
tásával népga7rJaSJ\qun'<n2k. 

Baráth József 

-

Önkiszolgáló büfe1cocsik 

A terv ,a,s mll· 
lió wnna áru 
1zállft.ását lrja 
elö, de készen 
kell tennünk ar
ra, hogy 101-
102 m1llió áru• 
wnnát kell d-

sállll&Di 
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Kevesen tudják, hogy az 
eszperantó nyelvet dr. L. 
L. Zamenh,of lengyel szem
orvos alkotta meg, s az 
emberiség közötti béke. a 
békés egymás mellett élés 
eszközének szánta. Zamenhof 
úgy gondolta, hogy az emberek 
közötti meg nem értést, a gyű
lölködést. a háborúkat az okoz
za, hogy ·nem értik meg egy
más beszédét. Hogy a soknyel
vűséget klküszöbölje, illetve, 
hogy az emberiségnek a saját 
anyanyelve mellett Jegyen egy 
második nyelve is. amelyen 
megértik majd egymást, b;,ír
milyen Jegyen is az anyanyel
vünk - alkotott egy könnyű 
segédnyelvet. 

Az utol.só 75 év alatt a.z egész 
rilágon elterjedt az eszpera,..itó 

A SZOT felhívásá'I'B. ismét 
kitárulnak a szakszervezetek 
és a kultúrotthonok, valamint 
az üzemek kapui azeszperantó
mozgalom előtt, hogy minden 
dolgozót hozzásegítsen egy 
könnyen elsajátítható nyelv 
megtanulásához és ezzel is 
meghatványozza az aktív bé
keharcosok számát. 

T. Szerémi Borbála., 
a Magyar Eszperantó Szövetség 

alelnöke 

A teljes hely.zetképhez hoz
zátartozik, hogy néhány hó
napja a teherkocsikná1 beve
zették a szalagszerű javitást. 
A;;óta nincs darabszámos le
maradás, pedig ezt megeló
zóen soha nem tudták da
rabszámos tervüket teljesíte-
ni. 

- További javulás is vár-

A Német Szövetségi Vamtak 
két vonaton önkiszolgáló büfé
kocsikat állít.ottak forgalomba, 
kísérletképpen. Jelenleg a leg
forgalmasabb vonalakon hasz.. 
nálják ezeket a kocsikat. Ha a

l módszer sikerrel jár, több vo
naton is alkalmazzák az önki
szolgáló büfékocsik-at. 

nyelv. Minden évben világ
kongresszust rendeznek - a 
világ más-más fővárosában -
és ezeken a kongresszusokon 
bárki részt vehet. 1959-ben 
Varsóban voit az eszperantó vi

A T U D Á S  H A T  �J\. L O M  
- Az ismerellerjesztó elóadásokról -

iáglrongresszus. Ezen 43 OT- A Tudományos Isme-retter. vezet kultúrnevelési és sport-
) 

lentós magyar újítások és ta
szcíg 3600 eszperantistója vett ;esztö TeíTsulat tájékoztatója osztálya mellett működő elő- lálmcínyok." - Hogy csak né
Tészt. srerint állandóan növekszik az adói kör is. Az elmúlt évben hány címet említsünk. Hason-

Több mint 200 újság_ folyó- ismeretterjesztó előadások- 1050 előadást ta-rtottu� kilenc lóan cselekedtek a Keleti Mű-
irat jelenik meg hav�nta, esz- s.zárna és színvonala. A témakörből, közel 30 OOO haU-

1 
szaki Kocsiszolgálatnál is, ott 

pcrantó nyelven. Gazdag iro- vasúton az utóbbi időhen kö- gat6 
s
z

ám
á

ra. az érdeklódés inkább a termé-
dalma eredeti alkotásokban és zel S00-zal emelkedett az 

Ez így kedvező képet mu- szettudományok, irodalom és 
forditásokban mutatja az esz- tat. De vannak, akik semmit közlekedéstörténet felé fordul. 
perantó nyelv hódítását és élet- olyan szakszervezeti alapszer- vagy keveset tudnak. az or
revalóságát. Ezek között van- vezetek száma, ahol ismeret- szágos méretű munka jelentő- Mi a fényév ? 

ak J l - terjesztés, folyik. ségéról. Sokszor terhesnek és n ° yan magyar reme cvu- talán feleslegesnek tartják azt, A Keleti pályafenntartási vek is. mint Madách: Az em- Ennek a nagy jelentóségű s így akarva, akaratlanul fé- szakaszon is jóJ. megy az isme-ber tragédiája és Petőfi összes munkának részese a szakszer- kezik továbbfejlődését. retterjesztés. A szolgálati ve-művei. zető segíti a szakszervezetet, 
A Magyar Munkás Eszperan- Ahol kihasználják a lehetőséget - és ahol nem mert szükségesnek, hasznos-tó Egyesületet 1934-ben a Tend- nak látja a munkástovább-ö„ség betiltott<z és csak a fel- A tapasztalatok szerint gálatnál és a Nyugati pálya- képzést. Az eredmény? - Ke-

szabadulás után két évre in- egyes helyeken a szolgálati udvar kOCsijav!tó műhelyében. vés helyen lehet olyan fegyel
dult meg ismét a mozgalom. vezetó nem sokat törődik az Az Épiiletfenntartási Fő- · mezett, jó összetételű gárdát 
Ezt azonban nem követte fel- i,meretterjesztéssel. Nem ad nökség V-ös szakasza (Rákos- J látni, mint ott. Meghallgattak 
lendülés, mert a lelkes eszpe- elegendő segítséget az sz. b.- palota) is iskolapéldája annalc, néhány előadást a vasúttörté
rontisták is kiheverhetetlen nek. Ami fájóbb, az is előfor- hogy egy kis jóakarattal nagy net sorozatból. Szóba került 
veszteséget szenvedtek a hábo- dul, hogy az sz. b.-titkár sem eredményt lehet elérni. Náluk az is, hogy milyen szobrok 
rúban és a fasiszta gyújtőtábo- ismeri a VII. kongresszus évekig nem volt ismeretter- vannak a Keleti pu. homlok
rokban. 1960 őszén jutottunk idevonatkozó határozatát. Jesztő elóadás. A szolgálati zatán. Kórusban kiabálták 
el oda. hogu a magyaT eszpe- Gyakran együtt siránkoznak, vezető és az sz. b.-titkár hogy Watt és Stephenson'. Tantómozgalom - régi múlt- hogy nem tudják megszer- együttes munkájának eredmé- Tudták, hogy a fény másod-
3ához méltóan - illő keretet vezni az előadásokat. nye, hogy a dolgozók ebéd- percenként 300 OOO kilométeres kapjon. Még egyes szálláshelyeken szünetben fegyelmezetten és sebességgel terjed. Meg tudták 

t A TM<lt terllJe• 
t tér> - a vasúd 

lpart kivéve 
S.T "'izalékos 

termeléke"lység 
emelkedést kdl 

d.émi 

Mintegy tOO km 
hosszban kell fel• 
épUménycs«él 

végezni él no 
csoportkitér6t 

felújlta.nl 

A vasútra 1961„ 
ben �0,8 millió 
utas elszálllt"'1a 

b4ru1 

Az eJegytonna• 
kilométerekben 
kifejezett G,i 
százalékos nö„ 
vekedest Jéi. 
számemelés nt:1• 
kill, tehát tlss
tán a tennelé-
kenJ,--ség oöve-
ke<lésével old• 

Juk meg 

Beszerzünk - a 
többi között 
10 darab 350 ló• 
erős die.se:mozdonyt, 12 •,-uta-mosm ozdonyt, 18-0 normál- ;;s 30 keskenynyom-köz(l személ't'-kocsit, 10 il.filÓ-kocslt és 1000 import teherko-

csit 

Most, amikor a népek békés I 
is problé_mája va� az sz. b.- érdeklődéssel végighallgatják határozni a fényév fogalmát. 

egymás mellett élése gondola- nek. Pedig a szálláshely � Jeg- az előadást. Ügyes, értelmes 
tának jegyében mind sűrűbben alkal'?asa1?b terulet az ,sme- hozzászólásuk azt bizonyítja, Amikor az előadó feltette a ,....., ... __ .,...,..,...,....,,..,......, .. ...,.,. ... ...,.,...,...., .. .,.. .... ..., ...... 
utazunk külföldre és bennün- :��rieszto mu.'.'k8: sz':'.�pcnt- hogy jó talajra hullanak a kérdést, hogy határozzuk meg 
ket is egyre többen látogatnak Jab<Sl. �z . � többi kozott a magok. az év tartamát, csaknem va
meg, baráti kapcsolatokat léte- Gyamra,, �ti. a Rózsa i;:erenc A balassagyarmati fűtőház la.mennyien mondt.-í.k: 365 nap, 
sítünl a Vilá . d t „án utcai, az eTdt és a tárnoki szakszervezeti bizottsága sok 52 hét, 12 hónap. Egy közép-

Tüzbiztos kézi jelzőlámpákat 

.. ' . g mm en aJ · szálláshelyeken bizonyosodott pesti szolgálati helyet megeló- korú pályamunkás leintette a A Szukseg van egy könnyű, be. Az angyalföldi és az zött. Munkásakadémiát szer- vitatkozókat. Semmit sem tud- A M V-nál rendszeresített galmf szolgálattevő Is ilyen gyorsan elsajátltható nemzet- Ecseri úti szálláshelyen Vi- veztek és ehhez előadót kértek tok - mondta -, egy év 365 és még ma is használatban lámpa fényénél ténykedik közi segé�nyell.Te - és e"' az szont már beleizzadnak a a TIT központjától. Az eló- nap, 5 óra, 48 perc és 46 má- levó kézi jelzőlámpák ugyan a kocsik körül. Kisebb állo-eszperanto -, amelyet már az szervezetlen szervezésbe. adások rendjét a következő oodperc. zártlángú lámpának tekinthe-egész világon beszélnek. Az Néhány szolgálati helyen témakörökből állították össze: Tovább lehetne sorolni a,;o-
másokon, ahol gyenge a vilá-

ember már a �lygók felé tör, öntevékeny és ügyes megol- ,.A kis füstöstől a Pa,cific- kat a helyeket, ahol törődné-
tök, de nem ttlzbiztosak. gítás, bizony már okozott sé-

s az új Világ értse meg az dást választanak a cél érdeké- cxpresszig." .,A biztonságos nek a munkástovábbképzés- A vasúton gyakran raknak rülést a régimódi kézi ielzö,. 5'.'ber egymást közvetítők né!- ben. Elérték, hogy a dolgozók vasúti közlekedés és a bizto- sel, és sajnos még tovább be- és ki tilzveszélyes árut. A lámpa. Ideje lenne biztonsá-kül! az ebédidő alatt is sz!vesen, sftó berendezések." .,Dieselesi-A fenyegetó atomháború el- nagy érdeklődéssel hallgatják tés a vasutaknál." .,A közle-
azokat a helyeket. ahol még sötétség beélltával a raktár- gasabb, korszerűbb kézf jel

leni küzdelemben szükség van az előadásokat, Nagyszer(ien kedés . matematikai problé-
nem értik meg a jelentőségét. nok, a raktárt dolgozók, a zőlámpákat rendszeresíteni. 

nemcsak az államférfiak mő- bevált ez a megoldás a Buda- mdi." . .Közlekedési dolgozók Gergely J6zsef 
l
málházók. a vonatldsérők. a Tótka Károly &ötti békeharcosok beláthatat- pest Keleti Múiizaki Kocsiszol- a munkásmozgalomban." ,,Je- a TIT tagja koe&irendewk és m6c a tor- Szeged 

• 
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A munkaszüneti testnevelésről 
TörzshaJlltás elOre egy 

kettO . . . karkörzés 
. 

Jobbra : : : 
balra . : .  !gy hangzik vidáman, 
pattogon a vezényszó naponta a 

vcttele, annál qyorsabban jelenl:
kezlk a fjradtsáq. 

első szakaszában könnyebben és 
gyorsabban megy a munka. A 
fáradtság érzése csak később, 
kb. a munkaidő első harmadá
ban Jelentkezik• először. Ha te• 
hát a Uzperces testnevelést eb-���:fy�n�

g
lih�1 tC::::r ü�:����� 

ték a munkaközi testnevelést. 
A „mára befeJezti-k kedves 

e-;::észségükré" üdvözlés után 
r:ehany jóleső nyújtózás, tiszta 
lrlss levegOvel tel i  tüdO barát
sagos. derús hangúJat és csak
n�m teljesen megszünt · a táradt
sagérzet. Mind.ez rövid tízperces 
egyszerü, mindenki számárá 
könnyen elvégezhető tornagya
korlat után tapasztalható azok
ban az üzemekben. gyárakban. 
ahol a munkásokkal megbe
s�élve, kfvá.nságukra alkalmaz
!a�6�}

z
e
e
����ny pJhenésnek ezt 

A munka menetébe iktatott tíz
perces testneveléssel meqmozqa
tott Izmok felfrissOlne:C., a szer
vezetet a torna felOdttf, a kedé
lyeket vidamtlja. Természetesen 
csak a megfelelően előkészltett 
és alaposan kfkfsérletezett gya
l<orJatok végzésével lehet elérni 
azt, hogy az Ilyen kondfctonáló 
munkaközi torna után újult erő• 
vel m enjen a munka, eltúnjön az 
lzomfáradtság, vagy a szellemi 
munkások gyakori ldeg!áradl
sága. 
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a1���1!;��;t��� 
sel hclyreállltott munkaerő a 
hátralévő órákban lényegesen 

!�1 t�:��1i!
l

. m!�n�?ié�e ��t�� 
eqyenletesebb, a dolqozó terme
lékenyséqe folyamatosabb, mint 
azoknál, akik a nyolc órát meq
szakitás nélkül véq iqdolqozzák. 
Az (gy nyert aktivitás. a munka 
egyoldalú hatásainak el lensúlyo
zása mindenképpen kamatozik és 
játszva pótolja a tízperces tdö
\o·eszteséget. 

A munka menetére 
és az egésrségre egyaránt hasZ1M11 

Ml a Jelent6séqe az üzemi tor

�!k:k, 
a munkahelyi testnelés-

Bárki. bármilyen munkakör
ben - legyen az könnyebb vagy 
nehezebb fizikai munka.' szel
lemi munka - lelki ismeretesen 
teljes figyelemmel dolgozik el� 
fárad. A mindennapi 6 órás 
munka. legtöbb esetben zárt le
vegőn eJtölt ve eléggé fáradsá
gos S minél Inkább ismétl6d6 
eqyhanqú a szervezet igénybe� 

GRATULÁLUNK 
A z  MTST el nökséqe a birkózó-

�!���j�ért 
kif

:
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Az els6 követelmény, hoqy 
senkit sem szabad kedve elle
nére bevonni a munkaközi tor• 
nába. 

A VIilamos Kismot0rgyárban 
pl. a testnevelés szakfelügyelője 
az üzemorvos bevonásával pon
tosan ismeri a dolgozók egyéni 
panaszait Is, mert hiszen a mun
kaszüneti testnevelés alkalmat 
ad arra is, hogy hamarabb fel
rigyeljünk egészségi ál!apotunl, 
panaszaira és fgy sokszor meg
előzhetők a betegségek. 

Az ilzeml tornánál általában 
két percig tart a dolgozók le
állása, a helyiség szellőztetése és 
l<b. 8 pcrcíg a közös testnevelés. 
Mivel JegtObbször egy munkahe
lyen is más-más természetű mun
kát végeznek. s a dolgozók élet
kora is különbOzö, ezért ezeket 
a körülményeket Is figyelembe 
VC'Vő testgyakorlatokat állftottak 
össze. Az egyes gyakorlateleme
ket fokozatosan mutatták be. az 
oktató a legtöbb esetben maga 
ts ott dolgozó munkás. Ebben az 
üzemben és másutt is ai fizikai 
munkások zöme kertemesnek és 
hasznosnak tartja a munkaszü
neti testnevelést. 

Pótolható a mtnbkiesés 

Ha mindehhez hozzátesszük 
azt. hogy a rendszeresen vég
zett munkahelyi testnevelési 10 
percek nemcsak a fáradtságérze
tet szüntetik meg. nemcsak a 
termelékenység egyenletességét 
segítik elő, hanem hozzájárulnak 
szocialista üzemeink egészségvé
delméhez is - akkor ennek be
vezetésével kapcsolatban szak
szervezeti blzottságalnknak Is 
feladataik vannak. 

A vasótoo is van lehetciség 
Előttünk állnak azoknak az 

üzemeknek, műhelyeknek a ta
pasztalatai, ahol a dolgozók ma
guk mondják el a kondfclonáló 
testnevelés Jó hatását. A ml vas· 
utas üzemeink - elsősorban a 
járrnOJavltók műhelyei - Jelle
gükben ugyanolyan szoctnlista 
Ipari üzemek. mint a \"ltlamo::: 
Klsmotorgyár. vagy a több! 
üzem. Ami Itt előnyös a dolgo
zóknak. előnyös a termelés 
szempontjából, miért ne lehetne 
hasznos nálunk is? 

sport érdemes dolgozója kltOn
tetést adomcinyozta Futó Gézá• 
nak, a Szeqedl VSE birkózó ed
z6jének. A szerény, szorgalmas 
edzó különösen az utóbbi évek
ben nevelt sok tehetséges birkó
zót az egyesületnek, a vasutas. 
tl�etve a magyar sportnak. A ki
tünteteshez qratulcitunk és to
vábbi sikereket kívánunk. 

A Landler JármGjavUó, az 
�zakl JJ. könnyen lehetne hac;z-

Nem hátráltatja-e a normák nos kezdeményező ebben a kér
teljesítését a kiesett id67 Erre a 

I 

désben. A példa tehát adva van. 
kérdésre is a tapasztalat adja lássunk hozzá . . . hiszen ezt 
meg a választ. Mindenki safát tartalmazza szakszervezetünk V. 
magán is észreveszi. hoi(y ·ha kongresszusának határozata is. 
dolgozik, általában a munkaldO Biró Gyuláné 

• 
A társadalmi sportpályaépítési 

5000 forint jutalom 
és karbantartási mozgalom múlt évi mérlege : 

1 100 OOO forÍnt 
A szakszervezet elnöksége 

1960 évre - az elözö évhez ha-
3onlóan - 5000 forint jutalmat 
tűzött ki a tömegsport-verse-
7!:Yeken Legjobb eredményt el
ert üzemnek, illetve szol,gálati 
helynek. 

A kultú.rnevelési és sport
osztálu az 1960. évi eredmé
nyek alapján a. Landler Jár
mú.javítót talált méltónak a. 
jutalomra. A Landlerban az 
üzemi bajnokságok mellett 
különösen az olimpiai je!vény
szerzö mozgalomban értek el 

A mlllt év elején az M'.TST el
nöksége a SZOT-tal és a KISZ 
KB-vel közös telhivá.st adott k1 
a sportlétesítmények társadalmi 
o!plt<!<lére és teltllftlh,át,a. 

A vasutas sportklubok vezet6t
nél, a sportolóknál és a sport
szerető dolgozóknál a mozgalom 
:Iránt várakozáson felüli aktivi
tás, áldozatkészség bontakozott ki. 
A sportkörök társadalmi mun-
kában nagy menny!ség(i föld-
munkát, salakouist, épilletfestést, 
vakolást, gyeptéglázás\. kerités-
és - csóhálózatj<lvítást és e1Yéb 
munkát vég-eztek ö&szesen 
1 100 OOO forint értékben. 

figyelemre méUó eredményt. d!'iit�t�t'"J'
.ást

p;i";j���ta':\'.f,;j_ 1z üzemben mintegy 800 fiatal vagy egyéb szakemberek bevo
cs idősebb dolgozó szerezte násáva1 végezték. A hely.,zlnl el
meg az ötkarikás olimpiai jel- Jenörzések szerint a köz.ölt ada-

vényt. 
to

! :a�=�:;�úre

:á�a1r:i°
1

:�-
Jó eredményeket értek el az k:a láttán a szakszervezet elnök

f:szaki és a Szombathelyi Jár- sége február s-1 ülésé:1 a koráb-
müjavitóban valamint a ban engedélyezett 10 ooo fonn-

Csong · d 
• . z 'lat· tos Jutalmo.zási kerei..t 25 ooo ra megyei szo ga i j rorlntra emelte az alább! elosz-

helyeken k t-as szerint: 

Győr 
Gyöng:yós 
Dunakesz.i 
Dombóvár 
Szentes 
Makó 
Bnlrussagy armat 
Szolnok 
Fót 
Székesfehén.-ár 

5000 Ft 
3000 Ft 
3000 Ft 
2000 Ft 
:!OOO Ft 
2000 Ft 
2000 Ft 
2000 F't 
2000 Ft 
2000 Ft 

A mozgalom továbbfejlesztése 
érdek.ébe.n az elnökség 1!'61-re is 
engedélyezte a 25 OOO forintos ju
talmazási keretet a legtöbb tS.r
sadatmi munkit végz6 sportklu
bok támogatására. 
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VédJegylörYény ·;0tzése. 1 -1.  A ro
mánok régJ. balká."11 neve. 15. 
Be.:éze�t n ői né\·. 16. Az egyik ös 
Jelzése. 1 7. Perzsa király. 16. Bo
r·drol híres spanyol ,·áras 19. 
Állami bevétel. 20. i\"öi név be
cézve. �2. \"ernie. �3. Fl6J. 24. 
-�ZO.lCS betűk. 23. Egy be:.üpó�-
1.;.,.s,,.1 felé. �, Llsz;1jelzés. 26. 
\ .agy. oroszul. ::?9. é-.:z.3.k-kf1�aJ 
város. A nag.,· r-01 kapuja. 31.  

Német névelő. 32. Kötőszó. 33. A 
király személye körüli minisz
ter 11.at.).  35. Erdélyi megye. 37. 
Francia bizottság. 36. Növény. 39. 
Az 50 �záz..aléka. 40. Odülöhely 
a Flor!da féJs7,fgeten. ,11 1. L. U. 
V. 43. Népvándorl.'ls korabeli 
szarma:,a lov.asnép. 4-t _ . .  xer
xes. perzsa klrályoh neve. 45. 

Asványc.soport. 47. Ide-a magán
hangzói. 48. "Több mJnt 500 szi
getböl álló szJgetcsoport Skóc�a 
partjainál. 49. Azanos betük. 50. 
Felk<l,·ar. 51. Egyiptomi istennő. 

52. öregségi ea Rokkantsági 
A!ap. (�k. rel.). 54. Könnyet hul
Lat. 55. Orosz to1yó névelőYel. 56. 
nzben oldhatatlan. égú roly.a<lék. 
51. Görög város. 1.  e. 3J5-ben 
1' agy Sándor elpus7,J1: ott a. 

Filc;rqöleqes: 1 .  Május 9 - 1 3  
között Budapesten kerm rá sor. 
(tolyL a yfz,;z. 7-boo.). '.!. Franc';J 
kikötö a hason.nc\"ú csatorna 
pa,•tjíin. 3. \"!asz-a.: a pernye. 4 
E;l!eni,:,;e,nv. 5. D. T. H. tl Tea 
,·ége. 7. Jelztsi eszköz a ,·.as
üton. 8. 4 15 I-.m h�z.ú 01.asz 
rolyó. 9. Jugosulúv ro!yó. 40 
km-es föld alatti út után T:lmarov 
néven ismét felszlnre tör. 10. 
\'ajon mi? 1 1  Xéme: elö!j&ró..szó. 
13 .  Angol köitö. h·ó és polltlk11s 
(1606- l 6í4) Az elvcazett par,a
dicsom író„i-a. 1:3. P. A. 0. 16. 
Fl'iS6. 19.  Török né,. :n Bud.a� 
pes�J pét).}·.audYm'. 23. A k!..-;.:igy. 
velo be!s4 rehér ú.Jlom�"'lya, 
ifmely átmetszetben f,a n1ódjá1"R 
elág.a:oottr�.a.k lá.tszlk :l,j_ Moha
med próreta lánya. 26. Van, ..1ki 
e1-re esküszik. 28. Ké:-k6t azonos 
magú.nhnngzó. 29. A tóke basz
núlalJ <líJ,a. 30. Karej mdg.:í.nh.d1� 't
zói. 3 1 .  lla,igt.alanuJ edz. 32. 
Arugöngyöleg. lék. rei.). 14. �le
gye Franciaországban. Székhe� 
Jy�: _ Or·Joo.na. 35. ös,·J.tágl órlGs 
hülluk. 36. Testrész. 36. f:s;;ak
amerlkai rclszlget. 41 . Kllbótl>an 
ro.lá.!h.ató. 4'.!. Belgát- dun.a1 ki
kotu. 4-5. Fö7,elékré1e. 40. A hét 
vezér egyike. 18. Néha túlfeszr 
tik. ,J0. Film. !32. Testrée✓-..e. 53 
Foqo1y. 5-1. Kettős be..ű. ::i5. Mint 
fü<?g. _1 1 56. Sóhaj, 

Bel<üidendö: rü!(göleges 1. éti 
fol:r:atá...cta a vfzsz. 7. 

Beküldési határidö: m1rclUB 1 0  
A z  elözó ke-reszt!"'ejtvény he• 

lyes meqlejtése: A Politikai Bi 
zottság szeptemberi hat!trozata 
Elet?vtonn:1.km. 

Könyvet nyertek: fl<rnzel Géz.a 
Albert'.r&a. V,a�út u. 2 .  Erdős: 
Sándor fö,ntéző. Bp.. r,.•11 pu . .  
PáJma1 Jáne-� tőintéz ). Szom 
l>athely, Hollán Ernö u, 9. 

Könyvismertetés 
Hazánkban eddig nem volt 

olyan kön-yv. amely a já.rmü
Cenntartás problémá.ir.,alc össze. 
foglaló lelrlisát tartalmazta vol
na. A vasúti soo.kl-rod.a.lomnia.k e7Jt 
a hiányát pótol.fa dr. Keszler 
Gyula .. Vasúti Jármüvek renntar
tá.sa, .)avltllsa' · clmü moot meg
Jelent munkája. 

A könyv, .amely a v.asúU üzem
mérnökök müsuakl. ilzemszervo
z.ésl é.'> gazdasági je'legü kikép
zést anyagának egy része. azok
kal a k<lrdésekkel roglalkozlk, 
.amelyekre ,a jármGJra:vrtásI mun
kakörben dolgozó smkemberek
nek szükségük van. Részletesen 
1.smertell a jtirmüjaví�ó mühe-
lyekben folyó Javitésl munkákat. 

A j(i.rmüfenntartá&s tá1·gy.altr.sa 
során először .azokat a technoló
gl•af eljárásokat muta:J<1 be. ame
lyek a vontató és vontatott jé:ir
mavekeu előfordulnak: csapá 
gyak, c.sapágyper.selyek klönttse, 
kerékpárok. rugók J,avftása. Tár
g,;-.al.la továbbá a gO=iozdonyok, 
villamos mozdonyok. motoros 
J árm0vek. légfékberendezése,i< ée 
V"8útl kocsik JavftásJ eljárásai
nak részlete:t. a Jármújiavftók 
szervezetét. ,a jármúfennt.artásf 
munkák tervezéE:ét. 

Az elmélet! és gy,akorlatl szak
emberek fgényét egyará.'lt kielé
gítő. több mint 300 ábrát tartal
mszó könyv az örvendetesen �e
rebt'lyu;.edO v.asútl SZ!liklrodalom 
újabb nyeresé�e. 

Dr. Horváth Károly 

,, ........... ,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,� 
A szerkesztőség üzeni 

Csomor János Szolnok Hont
várJ Jözser Budapest. s'zen tgáH 
IstvU.n Gyöngyös. Tótka Károly 
Szeged. Boldizsár Gyula Békés
csaba. Szl!ádi Sándor Szeged. 
Dancs József Tapolca. Bognár 
Károly Tapolca, Horváth Károly 
Budapest. Behán Rózsa KazJnc• 
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q�hoz felhasználjuk. 
Griscsilt János l\liskolc. A Yer

sek közlésénél figyelembe ,·esz.
szűk. hogy ki frta azokat. Egy
szer·ü dolgozótól nem várhatunk 
h"odalml remekműveket. Az alle
górikus kép még nem jelent 
giccset. P\Asztai István Kecske· 
mét. l!::szJ�evételével egyetér
tllnk. Cseh Zoltán Szolnok. Más 
munkaterületről is vt\rjuk tudó· 
sltását. 

Szücs Károly Ha.idúszoboszló, 
Barna Lá..'">zló Szeged, Bal'ta Já
nos Sze�ed. Leltl Ferenc Pécs. 
Kérésilket i l letékes helyre tovab
bitottuk. 

Ez a kötelességem 
Robog az 1901-es Budapest fel.é. A szerelvény utol.só ko

csijaiban 50 év körüli jegyvizsgáló kezeli a ;egyek,et, Ha be
nyit egy fülkébe, udvariasan köszön. Az ismerös utasokkal 
néhány 3zót vált, tréfálkozik. Ha megálló következik, upa 
meg ú;ra végigmegy a kocsin és közti a megálló nevét. Olya,a 
típusú ember, aki mindenre felfigyel, ami a gondjaira bízott 
kocsikban történik. 

Azok az utasok, akik gyakran utaznak Kaposvár és Bu
dape3t között, elismeréssel beszélnek a figyelmes, udvarias, 
elözékeny Bleck Henrikröl, Kaposvár állomás ;egyvizsgálójá� 
ró!. 

Nem csinál ö semmi különöset, csak azt, amit a szabá
lyok elöirnak, no meg amit a vasutas becsület diktál. Ha va
laki megköszöni a felvilágosítást, vagy a fel- és leszállásnál 
a jegyvizsgáló segítségét. csak ennyit mond: 

- Szóra sem érdemes. Ez kötelességem. 
Kötelesség? Az udvariasság, az emberiesség. a figyelmes

ség több, mint kötelesség, az a szó valódi értelmében dicsé
retes dolog, követésre méltó, becsületes cselek,edet. 

- JóJ sikerültek a terme.tési 
tanácskozások a Békéscsabai Pá-

l Li�hn!;�rl��i �:��ft rJriök'bt 
be5zámolóit mindenütt élénk vita 
követte. 

- Ko,-szerűsitlk a .,zajol-lökös
házi vonalat. A t.alptákat V<l6bc
tona!jakk'1! cserélik rei ée na
gyobb teherbiráBú. hé:z,ag,:1é!kűlf 
sínszálakat fektetnek te. A ter
vek szerint ,a munka még ebben 
az évben befe1'ezödik. 

- 65 éves gözmo2do11y viqzi 
a to�rást és a szereJvények 66.r 
szeállltá.s.\t AJk,a állomáso11. A 
326 056-as gép 1 696-ban k,!57.(llt 
és eddig mintPey 1 millió 300 OOO 
kJlométert telt meg. 

- Nem vá.ltak be .az anqot 
vllla.nyvon.atok. Gl-<:1sgov.· területén 

a múlt év decemberében ki kel
lett ,·onnl " rorg,alomból 67 új 
vlllanyvonatot. miután több rob
ba.núa ée l>alesett történt. 

- A Vasúttervezó OV által ter• 
veze1:t berendezéscsoport scgitsé
gével központilag áttekintheto 
és irányltható egy-egy állomás 
rorg,al!lk�. A,., lrányftóas:otalon a 
kezelő - a forgaimJ BZG!g�lat
tevö - pontosan látja. me!ylk 
vá"-ány rogJ.alt, hogy,an és hol 
mozog.n,ak a sz.erelvények. 

- ic -

l - Düsseldorfban elkészült eqy 
néqyméteres nyomtávú sínpálya 
terv&. A pál�·án a rendkfvül nagy
méretü gépkocsikkal meg.akott 
"""onokat ,;zállfUIDak majd 100 
- 150 kllom<!tel'es távolságna 200 
-:!50 kllométe-res óránI<.;nu ee-
beSBéggel. 

- 760 kilométerre emelkedett 
a vilt.an,ositott von3lak hossza 
Csehszlovákiában. Ez az egés:n 
,·asűtl hálózat 5 =ázaléka. 

- A pályaudvar 100 éves 
fennállásának évfordulójára ké-
szillnek <1 Déli pályaudvar dol
gozó!. A JubUeumot Jő termellsl 
eredme;iyekkel szeretnék megün
nepelni. 

U ltrahanqos készülékkel 
vtzsqálják a h.egesztctt sínek 
m!nöség,!-t a Gyön1:yösl Kltéro
,n·ártö üV sioheg"62',:ö telepén. A 
ké-szüléket ké: tochnlkus kezel!_ 

- Számos, a termelést ered• 
mények növelését seqitö vállalást 
tettek januári termelési tanács
kozásukon a 1'lpok,af rütóház és 
e. 62'.ertbrfönökség dolgozói. 

- Tanulnak a vfllanyszeretak. 

Vasutas természetjárók 
1 1 .  országos fotokiá l l ítása 

A debreceni Júrmüjavitó v1llany
szerclöl Is elhata,•nZ.:ák. hogy 
megsuer:olk a szoclal lsta brigád 
cimet. A 2::? t.ag,ú brigád -azóta 
nemc�'l3k a munkába.., -ért el rr
gyelemre méltó eredményt. ha
nem a r.an uhlsbmi ls megállják 
a helyüket. Négyen technikumba 
.1árne.k. öten telepkezelől tanfo
lyamon tanuJnok_., mások .az ál
t.a.János iskola VII és VIII. os�ta-
lyát végzik. 

- Köszöne-t a patronálóknGk. 
A miskolc·! rütohá.o dolgozót l!Júlc 

segítséget adtak a böcsi tsz-nek. 
A patronálás! szerződésben Yál
lalt kö�elezettségüket túl!e1Jes1-
tették. A segH,-,ég�M a t& "'nőke 
levélben mondott kt.i-67..ön&te,• lt 
rülőház <iolgozólnak. 

A Lokomotív Természetba
rát Egyesület rendezésében 
február 1 1 -én fényképkiállí
tás nyíJt a szakszervezeti 
központ klubhelyiségében. 
(Bp., Benczur u. 41 .) 

Prágai romantika. Gál <,<!za. 
Budapesti osztály: Vi!ic.rfel
hök. Domokos Magda, BVKH: 
Békási szoros. Szabady Le
vente, Miskolci osztály: ,.Kis 
Dél" télen. Lakástsere 

A .kiállltás.ra 30 pályázó 117 A k.iáUit-!.s február 20-ig 
fekete-fehér, 5 s.zines fény- mar'!d nyitva. Lá.togatasi idö: Elcserélném Pesterzsébet 
képet és 64 színes diapozitív h • kö i<özpomJában. modern házban 
filmet b."iildött be. et „zna.p 16-í.9, szombaton 

l!k�s�;'.;;;�
o

,�r�
r

'f:· :s
a
.;.�p

r
ti'1\_�l

z
10a·

· 

D!;azott képek és diapozitív 
l4-l9, vasárnap lO-l7 órá- van!. 2 szoba. összkomfortos és 

fihnek: 
ig. 1 szoba. konyhá� társbérleti szo-

Fe"kete-fehér: I. Szigligeti • e "•e•"'' ���
r

�é�
la

';._"J1 .
He
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. 2_XXTel;�g�: 
Ottó, Vasúttervezö: Pihenő a 386- 167. 
c.,úcson és Roósz Ernőné, Tö- Már csak a vészféic segített - MAV 2 szobás, komfortos. 

rekvés : Vág völ,gye. II. Biró :ftfe;é�:;�
e
;,

. 0
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Klára, Budapesti osztály: Al- Egyik napon a 6602-es \'agy nagymérctú garzonra Iehc-

!omá.sb4n, III. Horváth Jó- gyorsvonattal utaztam Buda- 101eg Budán. \'arga. \'I.. Lehel 

zsef. Vasúttervez5: Reagel a peströl Békéscsabára. Amikor 
u.

_
3

•Elcserélném 8 Körvasút l-es 
táborban és Kovács Tamás, vonatunk kiindult Gyoma .:J- sz. őrházban levő 2 szobás ,IAY-

Budapesti osztály: Jégvilág Iomásról, az egyik jegyvizs- :akásomat budapesti I szobas ma-

című képe. gálónö ma sem sejl\·e fel ��
l
��!�Z; J

r
;;:ii�i;�: 22�3�: 

Színes: II. Dr. Lévay György akart szállni a szereh-ény 228-284 5:;..ös mellék. C<izma-
Vasúti Fóosztály: Istvánkúti egyik kocsijába, de hogy, z.ia, 
nyírfák című képe. hogy nem, az ajtó nem nyílt 

Diapozitív filmek: I. Ko- ki. A segítségére siető utasok 
vács Tamás. Budapesti osz- sem tudt.ák kinyitnj a kocsi 
tály: Her,ui szél. II. Szathmá- ajtaját. Közben a gyors mind 

A Hhatalo,- Lapból 

ry Zoltán, Vasúttervező: Tú.- sebesebben száguldott. Békés- A Hivatalos Lap t.artairr.ábó! a 
1·avezew. III. Dr. Lévay csaba felé. szaks,er•;ezett b!zottságok es a 

György Vasúti Fóoszlály : Tar- Az utasok nem tudták, mit ��t�=ói;;r
e
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Patak felé. tegyenek. Miközben tépelőd- s. szAmból: 101911'1961. 1-3. B. 
t Elir!'erö oklevéllel kitünte- te.k, valalti meghúzta a vész- :;;_sutas dolgoZók ba,esetblz,�s,i.-
ett ·epek: Trencsényi Zsig- féket. Mint kés3bb kiderült. 

mond-Bacsa Ferenc. Vasút- két vas.utas tette. akik lát- 1e�4.,7�\1���:I.�;
g·el�n '"�;fJ��:: 

tervező :  F'a!atozá.s. Roósz Er- tálc, hogy csakis gyors beavat- gozök sz.igonibb relelössé�re,·011 .. -
nö, Törekvés : A Baróc-patak- kozással menthetik meg a sa. 
ná;l. Vanek József. Budapesti ie,n,-vizsgálónö életét. ,-.
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�;'k�,2- .t 
osztály : Enu nyári délután. Ha a paragrafusokat néz- töltött !Jő sz.ámi•asbavete'e a 

Elis,nero oklevélleJ. kitiinte- zük. büntetés járna a ,·észték • öbb:e1 ti7.emi jutaléknól. 
tett diapozitív filmek: Tren- meghúzá•áért. De mivel em-

_102;6;,1951. 12. e. A, l p�:1 :ech

csényi Zsigmond.né. Vasútter- beréletrö1 volt szó. dicséret ����f1�!r��:t�/
t

1n;��Ji:1t�1/
anu!

ók 
vezö: Tarnataki �•ölr111. Sütö- illeti a két ,·a•uta� c•eleke• IO:lllti8 1961. I"!?. e. Felvé,el a 
Nagy Attil a. Vasúttervező: detét. Boldizsár Gyula �;f��- technl1rnmok nappali ,. �c-
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ELAKADT A VONAT 

�.}:'e t�ll3é� _aggódni, minden körül1nén.yek 
��-

d
·o_tt biztosttJuk a menetrend szerinti l(özle

""' est. 
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Tessék parancsolni; a mP-11„tlerél 
, (Pub:tai Pál rajzai) 
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V. EVFOLYAM, 5. SZAM. Ára 40 fillér 1961. MARCIUS 2. 
Szalai Dániel váltóör batárig elöre húzatja a szerelvényt a 

tartalékmozdonnyaJ a Kelenföldi-pályaudvaron. 

Milyen változások várhatók 
az úi menetrendben ? 

A szakszervezet 1961. évi költségvetéséről 

A KPM I '8. szalkosztályá
ban alapos, 'körültekintő 
munka előzte meg a ma�us 
28-án életbe lépő új menet
rend elkészítését. A szakosz
tály az év elején valamennyi 
megyei székhelyen összehív-

1 ta a tanácsok, az üzemeik, ál
lami gadaságok és egyéb 
szervek vezet.őit, hogy kik&-

jék véleményüket: hol, mi
lyen változásokat e.szlwzölje
nek az új menetrendben. 

Az új menetrendben vár
ható változásokról a 8. szak
osztály menetrendi osztályán 
Gittinger Tibor tájél,oztatta 
a Magyar Vasutas munkatár
sát. 

lekednek. A nyári 
ben, a hét végén új 
natpár közlekedik 
és Siófok között. 

főidény
sebesvo
Miskolc 

Szakszervezetünk legfon-
tosabb pénzügyi terve a köl�
ségvetés. Számszerű kimuta
tásai magukban foglalják a 
tervidőszakon belül a köz
ponti vezetőség és az elnöik
ség határozataiban kitűzött 
mozg,almi feladatok végrehaj
tásához szükséges anyagi fe
dezetek biztosítását. 

Gyorsabb, kulturáltabb utazást 

Jelentős javulás várható a 
távolság; vonatok közlekedé
sében. A távolsági vonatok 
menetideje átlagosan fél órá
val csökken. A Budapest -
Pécs - Mohács és Budapest 
- Záhony között közlekedő 
vonat menetideje 50-60 
perccel lesz rövidebb. Buda
pest - Békéscsaba között új 
távolsági vonatpárokat he
lyeznek forgalomba. 

A költSÉgvetes elikészitésé
nek fontos szeimpontja volt, 
hogy a gazdálkodás keretei
nek meghatározója és az el
lenőrzés alapja legyen. To
vábbá az. hogy az előírt fel
adatok. célkitűzések a taka
rékosság szemelőtt tartásá
val megva!ósítb'ltók legye
nek. 

- Az új menetrend elké
szítésénél az a cél vezetett 
bannünket, hogyan tudnánk 
gyorsabbá, kulturáltabbá ten
ni az utazást - mondotta. -
J,;ppen ezért a megnövekedett 
nemzetközi és belföldi for
galomnak megfelelően több 
új járatot indít a MA V. 

A Budapest-Wien Ex-
pressz például az eddigi heti 
három nap helyett naponta 
fog közlekedni. A szerel
vényt, amely reggel indul a 
Keletiből és este érkezik visz
sza. a MAV személyzete vi-
6ZÍ, Ezen a vonalon Wien
Bud.apest Danuvia Expressz 
e:nevezéssel még egy új 
gyorsmotorost állítanak for
galomba. Ezt a szerelvényt 
viszont osztrák személyzet to
vábbüja. 

A Pan11onia Express'/i zsú
foltságának csökkenté,ére a 
nyári főidényben, június ll:
tól szeptember 30-ig új gyors
vonat közlekedik Budapest 
és Prága között. A vr;;;.;;t a 
Keletiből a kora deiutáni 
órákban indul és másnap reg
gel érkezik Prágába. A Balt
Orient mentesítésére B-u,ka.
f'est és Varsó között az idén 
i6 indul egy gyorsvonat a 
nyát; hónapokban. Ez a Nyu
gatiból Szobon át közlekedik. 
Prágáig közlekedő kocsik is 
lesznek a szerelvény,ben. Bu
dapest-Kassa-Poprád kö
zött is megjavul a közleke
dés. Az új menetrend életbe
léptetésétől ugyanis Miskolc 
és Hidasn-émeti között is 
gyorsvonatként közlekedik 
majd a szerelvény. 

Gittinger elvtárs elmondot
ta, hogy a nemzetközi gyors
·vonatok alapsebességét 80 
lunJóráról 90 km/órára növe
lik. A határállomásokon és a 
budapesti pályaudvarokon is 
csökkentik a nemzetközi 
gyorsvonatok tartózkodási 

idejét. Ezáltal is növekszik a 
vonatok átlagsebessége és 1-
2 órával rövidebb lesz a me
nettartam. 

Új vonatpárok 
A Velencei-tóhoz a tavalyi 

három vonatpárral szemben 
hat vonatpár közlekedik. A 
:núlt évihez viszonyítva ja- A költségvetés készítése • 

A belföldi forgalomban alulról felfelé történt. Az . t álto 
, 

l f ' vu! a Dunakanyar közlekedé- alapsz,,..vezeti ko"ltségvetése-15 öbb v zas esz - o,y- se is. Lényegesen javul a �• 
tatta. - Az igényeknek meg- balatoni közlekedés. A Bala- ket a taggyűléseken megtár-
felelöen az ország néhány na- gyalták. A tagság és a funk-

'dék' . osáb . . ton északi é& deli partján . . . k , t tt 'k  h gyob� vi 
.. ' 

var a uJ V<;: közlekedő vonatoknál szaka- c10narmso meger e e , ogy 
natparok kozlekednek. Igy UJ 'll 'k  t el körültekintő és alapos pénz-
gyorsvonatpár Bu,dapest - szos °:ega O ·at erv�;,,n " . ügyi krvezés a szakszervezet 
Győr, Budapest - Debrecen, Az • UJ menetren,? ,  eletbel: szervező. nevelő munkájának 
Budapest - Székesfehérvár pésétol_ a ,krrszenmte1.t !o- szerve-s része. A kiadási terv
- Szombathely iközótt. Az 

I 

vonalamkon „már 90 km/ora 

I 
számok kialakítása szakszer

eddig első osztályú kocsikkal sebessé�gel kozlekedhetnek a vezetünk előtt álló célkitűzé-
közlekedő Borsod Expresszen belfold1 gyorsvonatok is. sek, el.sősorban a tagság lru.1-
másodosztályú kocsik 1s köz- (vf.) turális, sportolási és szociális 

Tavasszal hétemeletes vasutas munkásszál ló 
építését kezdik meg a Váci úton 

Rövidesen megkezdödi•k 
Budapesten a Váci út és a 
Sziget utca sarkán a 450 sze
mélyes vasutas munikásszálló 
építése. 

A VáQi úti főbejárat két 
oldalán helyezk.edi.k el a 
gondnok és a házfelügyelő 
lakása, Emeletenként két la
kás épül itt, zárt lépcsőház
zal, a lakószobák előtt végig
futó erkéllyel. 

Az udvari c,l".lalra nyílnak 
az új típusú étkezőskonyhák, 
be<épített bi:.torokkal, a tűz
hely felett gőz- és szagelszí
vóval. A konyhát és az étke
ző részt függönnyel lehet 
elválasztani. A középső ré
szen garderobe helyezkedik el 
beépített szekrénnyel. Beépí
tett fürdőszoba, 'külön WC és 
kamra szolg;Hja a kényelmet 
és tisztaságot. 

A munkásszálló a Sziget 
utcáról nyíló nagy elócsarno-

kon át közelíthető meg. In
nen indult az épület főlépcső
háza és, az emeleti kultúrter
mi előcsarnokba vezető lép
cső. Ehhez kapesolódnak az 
irodák, a ruhatár, az orvosi 
rendelő stb. 

Az els.ő emelet fóhelyisége 
az étterem�kulhkterem szín-

zik el a vendég.szobákat két 
fürdőszobával. A liftgépház
hoz a magasabb színten tele
vízió& szoba csatlakozik. 

BiJony&ra érdeklődésre 
tartha,t számot, hogy milyen 
lesz a vasutas szálló belső 
kiképzése? 

A földszinti és az emeleti 

1 480 elektroncsövel mííködö 
elektronikus számológép pel gazdagodott 

a MÁV Adatfeldolgozó Fönökség 

paddal, vetítőfü!kével, vala
mint a hozzátart-0zó repre
zentatív társalgó-előcsarnok
kal, mely a szállótól elkülö
níthető és kisebb kiállítások 
rendezésére is, alkalmas. Az 
étteremhez tálaló és mosoga
tó csatlakozik, amely étel
lifttel kapcsolódik a konyhá
hoz. Az itt elhelyezett játék
terem a felette levő társal
gókhoz közvetlen lépcsőház
zal csatlakozik. A földszinti 
előcsarnok légterét galéria 
növeli, amely egy,ben lehető
vé teszi a könyvtárolvasó, 
valamint az ifjúsági szoba 
megközelítését. 

előcsarnokot reprezentatív 
kiképzésű, csiszolt, nemes 
kőlap p-adlóburikolattal lát
ják el. A !kultúrterem par
kettázott lesz. A háaószobák 
és folyosók színes, hézag
mentes pa.dlóburkolatúak, a 
vizes helyiségek mozaikpad
Iósak. A falaikat perlitvako
latt-al látják el a ihangszige-
telés biztosítására, a festés 
színes, mosható műanyag 
lesz. A kultúrterem lesöté.tít
hető és, akusztikai burkolat
tal megoldott. A pillérek., és 
lépcsők vas.betonra felhor
dott múköburkolaitúak lesz
nek. 

igényeinek kielégítésére, a 
szervezési feladatok ellátásá
ra és az ok.szerű adminisztrá
ció elvégzésére szolgál. 

73,84 százalék 
az alapsu:nczeteknél jelentkezik 
A kölitségvetés el.készítésé

nél a.z a cél volt az irányadó. 
hogy közvetlenül vagy köz• 
vetve minél nagyobb összeg 
az alapszervezeteiknél, tehát 
a tagság érdekében kerüljön 
éelhasználásra. 

A kladások fő összegé
nek '73,84 százalékát az 
alapszervezetek, 18,63 
�zázalékát a megyei bi-

Az idén a tagdíjbevételböl 
kulturális jellegű kiadá
sokra 5,391 415 ronnfot, 
a kiadások 20,4 százalé
k.át, sportjellegű kiadá
sokra 2 243 240 forintot, a 
kiadások 8,5 százalékát 
szociális jellegű kiadáso-k
ra 12 '792 540 torintot, a 
kiadások 48,4 szá.zaléká.t 

fordítJnk. 
A szülési és temetési segély
re tervezett összeg 2 450 OOO, 
a rendkívüli segélyre pedig 
1 732 400 forint. 

Ellenöriuük a felhasználást 

zottságok, 1'7.53 suzalé- A szak,---zervezeti szervek 
kát a központ tervezte. eddigi he<lyes szervező és _  fel-

Ha összevetjük ezt a múlt világ05;i½3 tevékeny�en_ek 
évi tervezéssel. akkor azt [ b1z�ny1teka, , �og_y a 'kol�eg
· 1 •  'th t· k me" lhogy mí6 vetés tervezesenel 93 szaza-a .ap1 a JUJ . .,, " 

lék ttséaot 94 5 a központ 2,74 százalékkal, a . os , StZerveze „ o- ,_ ! 
megyei bizottságok 2,65 szá- szazalekos tagd1Jm':ralt e.� 
1.alékkal terveztek keves2b- l3,7? fori7:tos „egy fore 

_ 
eso 

bet. addig az alapszervezeti h_�vi t:gdiJ �zeget \ ehet
költségvetések 5,39 százalék- tunk _f1.gi;elemb�. .. 
kal emelik.edtek. A Jóváhagyott koltsegve� 

A tervezés helyes irányú val-amennyi , szakszervezeti 
fejlődését mutatja, hogy a s:el"'.'. bnit?ka�n va-:i, A tag
múlt évihez hasonlítva Sl3\� Jo?a es koteleissege � te_rv 

betartása felett ellenorzest 
az ügyviteli kiadás 0,33 és bírálatot gyakorolni. I::p-
s1,áza.lékkal. a szervezé�- pen ezért _ a szakszervezeti 
re fordított összeg 1,59 szervek időközönként arija-

i;zázalékka.l csökkent, nak számot a tagságnak a 
Ennek eredménye-ként az bevételek és kiadások alaku-
idén a kulturális kiadásokra ló.sáról, a pénz�ryi eszkö7.ök 
0.96 száz.alékk.al. a szociális felhasználásáról. A számvi:zs
jellegú kiadásokra pedig 2,55 gáló bizottságok folyamatosan 
százalékkal többet fordítha- ellenőrizzék, hogy minden 
tunk. szervnél költségvetésszerű 

Nem helyes viswnt, hogy gazdá1kodás folyjon, a szak
az alapszervezetek a múlt I szervezet anyagi eszközei a 
évinél 2.1 7 s,zázaléklkal ter- ciolgozók: szociális. k11lturális 
�·eztek kevesebbet a sportcé-

j 
és sportolási igényeinek kiélé-o 

lú kiadáso,Ja,a. -gítését szolgálják. 
_____ _,, .. -_� ... ---- --

Romon vasutasok Szegeden 3,08.os át lag 

A határmenti fmgawm A szegedi MAV nevelőin-
meggyorsítása érdekében tézet most tartotta első félévi 
mi-nden évben- közös tárgya- nevelőtestületi ülését. A 320 
lások folynak a szegedi igaz- növendék általános tanulmá
gatóság és a román vasutas nyi eredményét jónak mond
vezetők között. Igy történt ez hatjuk, hiszen 3,08-as átlagot 
a napokban is. A kolozsvári értek el, ami a múlt év ha
igazgatóság vezetőjével az sonló időszakához vi..'-Zonyit
élen román vasutas küld-Ott- va emelkedést jelent. A d1á
séget látott vendégül a sze- kok magatartá,;a tekinteté
gedi igazgatóság. ben komolyabb kifog.fis nem 

A tanác&kozáson Lököshá- merült fel, fegyelmi tárgya
za és Curtici forga.imáról tár- li\sra szúks.."g nem volt. Az 
gyalta.k. Az egyre növekvő egészségügyi helyzet szin
nemzetközi forgalom ugyanis tén kielégítő, a mulasztási át
mindkét határállomás do!- lag 2,2 nap volt. 
gozóit nagyobb feladatok elé A nevelőtesület célul tűz
állítja mint az elrmúlt évek- te ki a fegyelem és a ta
ben. • nulmányi színvonal további 

A tanácskozás mindvégig emelését, a jóviszony e-lmé-
baráti légkörben folyt. lyítését az iskolákkal és nem 

l 
t..tolsósorban az eszmei-poliSZILADI SÁNDOR tikai-pedagógiai egység erő-

Szeged. sítését. 

Takarékos emberek 
Szeged állomáson a szol-

1
374,5, égőolajból 906 kg-ot gálat; főnökök és a mozgal- takarítottak meg. Ez pinzben 

mi szervek vezetői nagy gon- több mint 10 OOO forint. Az 

A gépesített adatfeldolgozás anyagnyilvántartás és a bér
fokozott hasznosítása érdeké- számfejtés területe igen alkal
ben a Gépesített Adatfeldol- masa1c gépi adatszolgáltatásra. 
(iozó Főnökség és a BVKH Mint ismeretes, még az ösz.VI. Statisztikai Osztálya gé- szevonás előtt jelentős mérpesített adatfeldolgozó részle- tékben fejlesztették a BVKH gének összevonását rendelte el VI. osztályának gépparkját. a MA V vezérigazgatója. Az A 45 pozíciós gépeket 90-összevonással szervezett MAV ese'kkel cserélték fel. Jelenleg Adatfeldolgozó Főnökség köz- már négy ilyen korszerű gép-vetlen felügyeletét a Vasúti AVAF b Főosztály Titkársinának Ki- park dolgozik a M - an. 

A II-VII. emeleteker. he
lyezkednek el a négyszemé
lyes há)óhelyiségek, a hozzá
tartozó mellékhelyiségekkel, 
mosdózuhanyozóval, cipó- és 
ruha tisztítóval, ételmelegí
tővel, tisztaruha-raktárral. 
Emeletenként e-gy-egy nap
pali, beteg- és felügyelői szo
ba lesz a felügyelet és a ki
szolgálás céljából. A háló
helyiségek három részre ta
!!ozódnak: nappali, háló és 
öltöző részre. A bútorok be
építettek lesznek. 

dot fordítanak a gazdaságos anyagfelhasználásnál elért 450 vasutas dolgo1ó taJ,1,1 üzemeltetésre, az önköltség megtakarítás összege több a munkásszállóban barátsá- csökkentésére. Mint minden mint 68 OOO forint. A szé11-tügoo, kulturált otthonra ab- évben, az idén is körültekin- zelésű kályhák fűtésénél is ban a 108 szobában, amelyet tő gondossággal készítették. el takarékosruv 'jártak el. s az a Sziget utcai szakas20n épí- egész évre szóló intézkedési eredmény? 50 OOO forint. 

" Korábban a BVKH-ban levő bernetikai Csoportja látja el. 80 oszlopos szovjet gépeket Minden remény megvan arra, ugyancsak átcsoportosították hogy az összevont szerv az ed_ az akkor még Gépi Adatfeldiginél is eredményesebben dolgozó Vállalathoz, ahol ezek szolgálja a népgazdaság, s "k d k ezen belül a vasút érdekeit. iól együttmu ö ne az ugyan-
A gépesítés nemcsak a ne- csak 80 oszlopos francia Bull

héz fizikai munkát könnyiti rendszerű gépparkkal. 
1 meg, de mint jelen esetben is ;.._ számítókapacitás növelé- · 

hagy töme)tű. á 'talában sab!o- sére úi Buli 22-es típusú 
nos adminisztratív munka ter- ele'ktronikus számoló egységet 
hét veni le a statisztikusok 

I 
szereztek be. s ezzel a Bul! 

llállairól. A fuvardíiszámítás. táblázógépek kapacitása meg-
1. 'különféle vasúti kereske- háromszorozódott. Az új g.Sp 
delmi és egyéb statisztikák, az 1480 elektroncsővel működiK. 

A nyolcadik emeleten. -a 
Váci ú.1 szárny felett helye-

tenek számukra. A Váci úti tervüket. A takarékossági bi- Jelentős eredmények szilfőhomlokzati részen lakások zottságban is olyan emberek lettek a tehervonatok átlagos várják majd boldog tulajdo- tevékenykednek. akik saját terhelésénél, a rakva-rakott nosaikat. A MA V első ilyen maguk is példát mutatnak mozgalomban, valamint a nagy szállóépítését az egész társaik előtt. Nagyrészt en- tartalék.mozdonyok gazdasáVa5'Utasság őszinte örömmel nek tulajdonítható, hogy a gos felhasználásával is. A üdvözli. Könye Arpád és szegedi vasutasok az elmúlt számítások szerint 1960-ban Kővári György - a Vasútter- -esztendőben is figyelemre mintegy J OOO OOO forintot tavező ŰV. mérnökei - által méltó eredményeket értek el karítottak meg Szeged állo-tervezett munká�szálló épít- a takarékosságot illetően. más dolgozói. 
kezését a tervek S7e"'n.t 1962 J Ime néhány példa. Világi- Tótka Károly 
végén fejezik be. 0. J. táshoz használt kőolajból SZeged 



2 MAC.VAR VA�UTA� 

Egy példamutató szocialista brigád 
A hivatalos lap tart.a.lmAböl 

: j 

A Hivatalos Lapból 

A vasúti szolgálati helye
ken alig két éve indult meg 
a ,,$ZOCialista brigád" cím 
elnyeréséért folyó mozgalom. 

A Landler Jármii.ja.vitó 
VII. osztályán Lencsés Ká
f'ol11 és brigádja elsők között 
indult a versenyre a meg
tisztelő címért. Azóta a Len
csé&-brigád híre t úlnött a 
VII. aszt.ályan. :Ma már az 
i12e!nben a legjobbak között 
emlegetilk őket. Megérdemlik, 
hogy munkájukról, életük
ről vállalaton kívut is tudo
mást sz.erezzenek. 

106 helyett 112 százalék 
Lencsés elvtárs határozott, 

magabiztos fellépésű 29 éves 
fia1alember. Elmondja, hogy 
a múlt évben csak nehéz kö
rülmények között sikerült el
nyern.i a szocialista címet. 
Vállalták, hogy második. fél
éves t.ervüket 106 százalékra 
teljesítik. Az eredmény 112 

száza.lék volt. Pedig sok prob
lémával. kellett megküzde
niök. Anyaghiány, a munka
terület rossz megvilágítása 
mind nehezítette a t.ervük 
teljesítését. 

Ternwlési eredményeik 
mellett a. társadalmi munká
ból is lci11ették a részüket. 
Tartály,kocsikat selejteztek, 

renc, Borbély Gyula, Va.li
csek György mind megerősí
tik a szavait. Előkerül a bri
gádnapló is, amely hű ké
pet ad a brigád munkájáról, 
életéről. 

Hogy még eltibbre lépJenek 

ményeket luu.ru.tnak elérni, �����
v

•��el���
s

�,��ll� a ha a munkájukhoz szüksége.; következőket : 
anyagokat idöben megkap- 7. számból: 101 48011960. 1;2. B. 100 tonilás teherkocsik 
nák. Egyet kell érteni azzal Hegesztő szak- és betanltott mun-

A krjukovi vasút. és vagona kérésükkel is, hogy a szo- k
11��1:Jf5�

s

•ÁI. e. Kokszellátás építő üz,m, vala.mint az urali 
cia!ísta. brigá.dok tagjait szabályozása az 1961-62. tUzelésl vasútépítő üzem ebben az év-gyakra.bba-n h!vják össze 

év8�n;zámból : 103 -1961. 1_3_ e. ben megkezdi a 100 to;tnás fe-
megbeszéié-sre, liogy kicse- A biztonságtechnikai tovább!tép- 1 dett és a 95 tonná.s nyitott va-d!hessék ta�..:talataikat. zó _ ta_nfolyamok viz.sga!deJénes gonok gyártá.sát. Ezzel megkez-

Az eredmények meliett A Lencsés-brigád �ebizo- mödositása. dődik a szovjet vasutak teher-
merülnek fel hibák is. Elő- nyította, hogy él bennük a k:;�1���-k i:beh"';;iy��

és
::'tt kocsi-zmkjának folyemi!!Os fordul, hogy a brigád egyes közösségi érzés. egymás se- méletlen tolatások és gurítások felújítása. Márciustól álla.tok tagjait más munkára 1ra- gitése, megbecsülése, a mű- megál!apltás!lra. száUítá.sára is különleges ko-

nyítják. Nehézményezik, veltség és a kultúi·a iránti _____ csikat helyeznek üzembe. A hogy habár munkájukat el- vágy, terebélyesednek a szo- kocsikat klimatikus berende-ismertk - a brigád minden cialista embert je�lemző tu- Télen sem szür.etel zéssel lá.tják el. tagja pénzjutalomban része- lajdonságaiik. Termelési ered-
sült és nem egy közülük ki- m�nyeik, közös újítfaaik a munka a:t új debreceni 
váió dolgozó oklevelet és jel- mind-mind a munkához va- felvételi épületben 

Új vasút épül a tajgáfl 
vényt kapott, pl. Korányi Fe- ló új viszony nagyszerű pél
-renc, Vanicsek György, Len- dái. Szeretnénk, ha a Land
csés Károly, Galbács lstoon lerben - de másutt is 
- a vállalat vezetőségét rit.. mind több szocialista b1igád 
kát látják munkahelyükön. J haladna ilyen úton. 
Talán még nagyobb ered- H. F. 

A geológusok befejezték a 
A hideg téli napokban 1s kutatómunkát Cl>rebtovája

szünet nélkül folyt a munka Tolsztij-Misz vasut nyomvo
az új debreceni felvételi épü- na1án, amely a lenszki fővona
letben. Az elmúlt esztendőben lat az Angara. középső folyásá
megépült a debreceni erő•nű nál tervezett uszty-ilimszki 
távfűtési vezetéke és néhány vízierőművek köti össze. héttel ezelőtt az új épületben 

1 
is bekapcsolták a modern fú- Az ÚJ vasútvonal, amellett, 
tési rendszert. hogy összeköti a7. uszty-ilirn-

Az építők jelenleg az épület szki vízierómúvet Szibéria ipa
belső mUJJkálatain dolgoznak. 

, 
rí közpc>ntjai,.,al. az irkutszki 

A hatalmas csarnokok már- tartcmá„y természeti kincsei. 
ványborítását 20-22 fokos I nek gyors..bb kiaknázását is 
melegben végzik. elősegíti. 

1961. MARCIUS L 

Automatikus vagonmosó 

A brit vasutak keleti régió
jában újfajta vagonmosó gépet 
alkalmaznak. Az új gép keve
sebb vizet használ és lényege
sen olcsóbb a réginél. A gép 
vagonok mosásához egy beton
tartályból különleges porlasztó 
fuvók.ák segítségével sugarasan 
o;d agolja a vizet. 

Az automatikus mosógép a.k· 
kor is működhet, ha elöre, 
vagy há.tra mozog a szerelvény, 

Korszerű rendezőpályaudvar 

Modern, korszerű berendezé.. 
si tárgyakkal felszere14 rende-
zőpályudvar kezdte meg mű
ködését az angliai Margamba.n. 
A pályudvar napi teljesítmé
nye 4500 kocsi gurítása, illetve 
rendezése, továbbá 220 vonat 
fogadása és menesztése. A 
technilrai berendezés a legkor
szerűbb elvek alapján készült. 
Az ellenőrző tvrony tetején 
egy üvegfalú helyiségben he
lyezték el a rrűszertáblát. Az 
éjszakai munka biztorsága ér
dekében a rendező vágányait 
kitűnően megvilágítják_ 

OH-,anyagokat gyűjtöttek. 
(3900 db csavart, 6000-7000 
csavaranyát.) Vállalták a 
munkaterületük és egyéb 
mun,kahelyek tisztántartását. 

A hapitalista ors�ágol. vasutai 

Minden hónapban rendsze
,-esen tartanak brigádéi•tekez
Zetet, ahol munkájukat érté
kelik, s a kövefflrező hónap 
feladatait, ütemtervét be
szélik meg. A brigád tagjai 
munkásakadém.iára járnak. 
Már winden tag elvégezte az 
általá.nos ;skola 8 osztályát. 

a ,nilitarista terveh S§olgcilatáb,11•• 
A Szakmai Szövetség Adminisztratív Bizottsága prágai ülésének beszámolójából 

A kollektíva erejével 
A kol!ektfo szellem nem

csak a m,un,kájukba.n, hanem 
mindennapi életükben is 

KI,;s László, a székesfehérvári Jármúja.vftó egyik szocialista brigád
jának ·vezetője önilrít-05 vasúti kocsi rajzát tanulmányozza a brigád 
néhány tagjával. Kiss László mlnt mlihelybizottság! tit.kár ii ered-

ményesen dolgozik:. 

A kapitalista országokban 
egyre nyilvánvalóbb, hogy a 
vasúti közlekedés alá van vetve 
az imperialisták gazdaság; ér
dekeinek és militarista tervei
nek. 

A nyugat-németországi vas
utak fejlesztésének tervében 

A 6. szakosztály újítási feladatterve 
megmutabkozik. Az egyik bri- A KPM I/6. szakosztály 1961. káros hatások kiküszöbölhetök 8. A jelenleg ismert röpláncos 
gádtag munkájával, magatar- évi újítási felad-atten-éból az legyenek. ágyazats.z.élrost-álógép he-
tásával és családi életével alábbiakat közöljük. Felhívjuk Céljutalom: 2000 forint. lyett robbanó motorral köz-
például problémák voltak. vasutas dolgozóink figyelmét, Segítséget nyújt: Almásy vetlenül hajtott más típusú 
A mértéktelen szeszfogyasz- hogy a céljuta.lmat az újítási Gusztáv. gazdaságosabb üzemi gép 
tás következtében családi éle- díjon felül kapja meg az újító 4. Olyan vágányemelö meg- szerkesztése. A gép csak 
te megromlott, munkáját ha- vagy csoport, mely a célkitű- szerkesztése. mely könnyú, és ürszelvényen kíVtil fog!al-
nyagul végezte. A kollektíva zést eredményesen megoldot• ha a pályában bennmarad. hat helyet. 
úgy döntött, hogy elvonókú- ta. A segítséget nyújtó szemé- sem okoz balesetet. Céljutalom: 2000,- Ft. 
rára viszik a megtévedt em- lyek a 1-'a.stíti főoszta.ly 6. Céljut-aLom: 1000 fOrin,t. Műszaki tanácsot ad: Papp 
bert. Visszajövetele után fi- szakosztályának munkatársa.i.

1

· Segítséget nyújt: Ferenc:'-Í László főmérnök. 
ze�i napokon egy ideig ha- 1. Vízzsák kiküszöbölésére LaJOS 6. B. - Borsos Sz. Jo- Az újítási díj az ismert és 

k . · +.<.>. l "d" "h eljárás kidolgozása. A vasút- zsef 6. D. 
. , az új gép gazdaságossága za iser=..c csa a Ja oz. Az 

nak évente tetemes kiadást Népgazd-asag, eredmény nem közötti kölönbözcl alapján eredmény nem maradt el. az tha. • k. ,,_ bal etb' 1 jelent a k!avicszsákok meg- ! 
muta. to '• ""' es ,z- állapítható meg. Beválás összefogás erejével sikerült 

szüntetése. Ezeke� eddig az al- tonsági sze7?1::p�tb6l jelen
_
tősé-

, esetén a gyártásra kerülő visszasegíteni a becsületes építmény megbontásával és g"_· va _ _  n_ a_
z u��tasnak. A varha.- darabszám kb. 20. dolgozók táboU.ba. t j t d zme a.lapon Lencsés elvtárs sokat fog- sala kkal, homokkal való fel- 0 u ' as! '' es ' ' 9. Tekn6hidak előregyártott 

lalkozik munkatársai szak- töltésével javítottuk. Ezen a lOOO fori�t: -✓• -

rel I áthidaló lemezeinél a híd-
mai továbbképzésével. Ed- drága módszeren kívánunk ja- �- Az �tátJarókn

póknál

ál �els
�all

t 
főre helyezés jelenlegi gya-vítani olcsóbb, kevesebb mun- elocseng?s sorom _a __ • 
korlatával szemben az el-dia négy segédmunká.st ké- kaerőt igénylő megoldással. ható e!ocsengetésen kívül ,a helyezés és felfekvés egyen-peztek át betanított munká.s- C .1 . t 1 2000 f . t meglevo sorompóberendezes 
1 . , ek b"zt.o6 bbá és sá. A brigád tagjai saját e JU a om orin · felhasználásával látta1ó jel- etesseg.:;1 ,._ a 

műszaki könyvtárat létesítet- Segítséget nyújt: Almásy zések adása is az előcsengeté- s�_ub� tétele sz�-
tek, ennek bövítésére min- Gusztáv. si kényszer, illetve az elővilla- pontiá1;>ól UJ megoldás ki-
den hónapban személyenként 2. Eljárás kidolgozása finom- nó fény betartása mellett. 

dc�11�
0

�- • 500 _ Ft . . - ,.._,_ . á' . tel . . . f ·nt 
e ,u ..... om. • . négy forint<:.� adnak. szemcseJu =Jn • v,z en,- Cel�ut<;tlom: 3��0 °T1: · Segítséget nyújt6 s"?emély: De az összefogás nemcsak tésre, kapcsolatban a szivár- Segitseget nyu1�: Hainal Pál Korényi Gyula m. fötan. a munkahelyen, hanem az gók gazdaságos megépítésével. és Almásy Gusztáv. A megtakarítás nem jelen-üz.emen kí,•c\l is megvan. Céljutalom: 3000 forint. Népgazdasági eredmény ™:m tős, inká,bb a bizton.ságo-Kollektivan járnak színház- Segítséget nyújt: Almásy mutatható ki, de ba.le-«;t_bi�- sabb elhelyezést célozza. ba. moziba. Együtt ünneplik Gusztáv. 

tonsá.gi szempontból az ����s A javaslat alkalmazása ese-egymás névnapját, születés- 3. Hasított burkolókővel el- igen jelentős, A várható u1t!a- tén 1000,- Ft eszmei díjat napját, többször tartanak fe- látott útátjáróknál a pálya és si díj eszmei a.lapon a leg_yar- javasolunk. hérasztal �<>gbcszélést is. veze�ösín melletti csatlakozás tott berendezésekre tekintet 10. Köracélbetétes tekillőhidak Beszélgetésünk k.:Jzben ma- megoldása oly módon, hogy a nélkül 3000 forint. 
• • á1lhidaló lemezének építésé-gához hivatja Lencsés elv- felépítmény mozgása folytán 6 Elektrovilirátoros alávero- nél felfüggesztett �uzás-társ a közelben dolgozó bri- beálló hézag a minimum le- · sz.erszám verőfejétlek ol� ra megoldás klidolgozása, a gádtagokat. Korányi Fe- gyen, s az egyébként fellépö lkia!a,kítása, amely a rezg� faanyagmegtakarítás figye-

••-._,., viszonyok megváltoztatása lembevételével. 

Tízéves a MÁV Autófuvarozási Főnökség 
nélkül lehetővé teszi a rez- Céljuta.lmn: 1000,- Ft. 
gőlap gyorsabb beh3;tolásá,t Segítséget nyújtó azemél,y: 
a nagys:remú zúrottkó dr. Tóth Jenő m. főtan. 
ágyazatba. A javaslat alkalmazása ese-

Aránylag szerény keretek kö-
1 
Jalat. Több nagyvárosban ki- Céljuuvlmn: 500• 

Ft. Borsos tén becslés szerint az évi 
zött 65 teherkocsival és 52 sze- rendeltséget létesítettek, ahol Segítséget nyújt: megtakarítás kb. 80-100 OOO 
mélygépkocsival kezdte meg kisebb javítóműhelyeket is fel- Sz. József. 

az új és régi 
Ft. A várható újításidij-

múködését a MA V Autófuva- áilítottak a szervíz.szolgálat el- �:�1 végzett mun- kulcs 4-5%-
rozási Főnökség 1951. február látására. káná,l mutatkozó idómegta-1-én Tíz év al-att a tehergép- A kocsikirakodások meggyor-

, 
l.plritás alapján szám;tható. 

kocsik száma. megháromszoro- sítására autósdarukat állítottak A működésben lévő vibrá-
zódott, a személygépkocsi ál- üzembe. A teljesítmények en- torok száma : kb. 800. 

Új felvételi épület 
Balatonszárszón lomány 10 sz_ázalékka.l nőt�. a. nek megfelelően szépen emel- 7. A kiágyazás könnyítésére pótkoc�k sza.ma huszonnegy-

I kedtek: az áru.tonnakilométe- és gyorsítására szerszámmal Balatonszárszón annak ide-szeresere emelkedett. -rek száma az indulá.s óta. tíz- vagy kézzel mozgatható jén megálló jelleggel épült a 
A főnökség munkájának I sz�resére nqtt, a megtett kilo- egyszerű '.készülék szerkesz- felvételi épület. A kis állo-

dandárját a vasúton feladott meterek szarna pedig m;1gh-at- tése. (Motoros kiágyazó gé- más már rég kinötte kereteit. 
darabáruszállítás jelenti. Kocsi- szorozódott. A MAV Autofuva- pek nem jöhetnek tekintet- A MAV vezetői ezért úgy ha-
parkjuk jórészét vonatpótló já- 1·ozási Főnökség gépkocsijainak be, mert azok már ismer- tároztak, )1ogy a vasút a műút ratokba. s a háztól-házig íor- igénybevételével 1960-ba.n tek.) felőli oldalon levő nagyobb galc,mban fuvarozott darab- mintegy 160 OOO darabárus ko- Céljutal,r>m,: 1000,- Ft. épületet has:r.nálfa :felvételi 
áruk szállítására veszik igény- csi kiállítását takarította meg Műszaki tanácsot ad: Ant&l 

Ferenc m. főintéző. épületként. be. a vasút. 
Az újítási díj a régi kézzel Az átépítés még tavaly meg-

A kocsipark fejlesztése mel- Mindez a MAV .rntófavaro I 
Yágzett és az új készülék- kezdődött. A munkálatokat 

lett nem feledkeztek meg a mű- zási Főnökség dolgozóinak jó 1,el végzett munkaidő kü- ug);'an �é� nem fejezté� be, 
szaki fejlesztésröl sem. Ui. kor-

munkáját bizonyítja. akik egy ' >;nbözet alapján szárnítha- � . Je�Y:'altás azoob_an mar az 
szerű esztergapadot. köszörulő- , ed · to· Beválás esetén legyár- u1 epuletben folyik. A for-

l • "b  d t ak évtizede áldozatos es er me-
I gépet, adago o-p ·o a

plakt
o . -

nyes munkával segítik népgaz tásra kerülő készülékek va-
1 
galmi iroda és a váróterem 

kumulátortöltöt, e e romos 
l lószínű darabszáma: 200, is tágasabb lesz a réginél. 

próbapadot stb. kapott .a vál- daságunkat. 

az összes beruházásokat a bon
ni kormány politikájának ve
tE:tték alá. A cél az, hogy a 
Német Szövetségi Köztársasá
got az Európai Közös Piac 
uralkodó országává tegyék és 
megvalósítsák a NATO-nak a 
szocialista országok ellen irá
nyúló agresszív terveit. 

A ja.pán vasútfejlesztési terv 
teljesen elhanyagolja azt a 
tényt, hogy van.rwk m.bg az 
országban olyan vidékek, ame
lyek teljesen meg vannak foszt. 
va mindennemű közlekedési 
lehetőségtől. Hatalmas összege
ket irányoznaJ-. elő olyai: vas
útvanal építésére. amely a „biz
tonsági szerzőJés" keretében 
elsősorban az amerikai mono
polista csoportok érdekeit szol
gálja_ 

Az olasz vasútvonalak fej
lesztésének ötéves terve a be
ruházásokat azok felé a fő vo
nalak felé tereli, amelyek 
Olaszországot az Eu.rópai Közös 
Pia.e országaival kötik össze. 
Ugyanakkor felveti, hogy lik
vidálni, vagy legalább is ma
gánvállalatokra kell bízni az 
állítólagosan deficites vonala
kat. Hasonló a helyzet a belga 
vasutaknál. ahol az egész be
ruházási program a jelenlegi 
kormány terveinek és politiká
jának eszköze. Annak a kor
mánynak, amely Brüsszelt -

az ország valódi érdekeinek el· 
lenlre - az Európai Közös 
Piac fővárosává akarja vá!toz
t&tni. 

A latin-amer,k-:i, el"6sorban 
a chilei, a brazíltai és argentí
nai beruházásokat úgy hajtot
ták végre, hogy azok kielégít
sék a nagy észak-amerikai tár: 
si::ságok érdekeit. Ezeknek sa
ját termékeik behozatalához és 
az Egyesült Allamok monopo
lista csoportjainak tulajdoná
ban levő nyersanyagok kiszál
lításához van szükségük ezekre 
a vonalakra. 

Latin-Amerikáho:t hasonlóan 
az afrikai és ázsiai volt gyar
mati országokban a nemzet
gazdaság fejlödésének alapvető 
feltétele az. hogy fejlődjék a 
külföldi monopóliumok ural-
11'.ától megszabadult közleke
dés. 

Az a tény, hogy a köLlekedés, 
annak fejlesztési tervei. kor
szerűsítése alá van vetve a mo
nopóliumok gazdasági érdekei
nek és politikai célkitűzései
nek. súlyos következményekkel 
jár a nemzetgazdáságok szem
pontjából és ellentétben áll a 
dolgozó tömegek valódi érde
keivel. Ez az alávetettség egy
ben a legfontosabb tényezője 
annak, hogy súlyosbodtak a 
kapitalista országok vasutas 
dolgozóinak élet- és munkakö
rülményei_ (Erről lapunk kö
vetkező számában írunk.) 

Néme�h Agi, az Anyagvm,g.U6 Intéut dolgozója, a mozdonyok tat.é
séhez használt szenekl>ól néhány gramnmytt égetö edénybe helyez, 

bogy utána a kalorlaméterben megállapítsa fíltóértékliket. 

(K'n li'OIO - Lajos György !elv.J 
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A szakszervezeti bizottságok feladata A k 
' ' 

a nevelőintézeti felvételekkel kapcsolatban sza szervezet elnöksegenek programja az 1 961 . évi feladatok végrehajtására 

A Hivatalos Lap 1961. évi 4. t gadóképességét. A szakszer-
II. 1 tását. külön�se_n a __ n�ket és 

számában pályázati hirdet- 1 vezeti bizottságoknak is ér- . � _te�melési �el_adatok végre- !•ati:lokat védo t;örvenye_k�t 

ményt közöl a békéscsabai. a I deke. hogy a iE,grás-;o; uttabb 
I 

baJtasauak seg1tése mellett az 1 ,Uetoen. _A ?olg�zok . m:i-n�

b�drogolaszi, ? kaposi;át-i. a I gyermekek kerüljenek felvé- eddigin�! is jobba� k�•I fo�- , Jan� elb1'.á,lasánal, 
_ 

ertekele: 

koszegi, a repceszentgyörg11i I telre. lalkozru a dolgozok elet- es senel. f1gy e.emb,, kel_l venm 

és a szegedi ll-IAV nevelőh1- Felhívjuk a figyelmet arra, mnnkakörülményeinek javítá- -�-zt . 1s, hogyan tart;ák be a 

tb.etekbe történő felvételre. hogy sával, a törvényesség védel- ,orvenyes rcndel,kezeseket. 

A szakszervezeti bizottságok \ hiányosan kitöltött pályá- méveL 5. Kidolgozzuk a vasutas 

tanulmányozzák a rendeletet. ! zati űrlapot ne záradl� 1. Szakszervezeti szerveink dolgozók béren kívüli juttatá-

hogy a hozzájuk forduló!rnak koljanak fordítsanak különös gondot 3 sával kapcsolatos javaslatain-

szakszerű felvilágosítást tud-
,
, és csak olyan pályázatot támo- munkavédelemre, a balesetek kat. Tov:ább javítji.:k a szállás

janak adni. gassanak, amelynek jogossá- és megbetegedések megelözé- helyek szociális és kulturális 

Hívják fel u� érdekelt szü- gáról meggyözödtek Az elbí- sére, az idevonatkoZÓ rendel- ellátását. ellenőrizzük a szociá-

lók figuelmét n március 15-i, '
j 

rálásná1 vegyék figyelembe a kezések betartására. lis normák betartását. Részt 

illetve a ;iiniusi 15-i határ- pályázati felhívásban közölt veszünk a nevelőintézeti fel-

idő pontos betaruísára. l\lint a sorrendiséget. Javaslataikat Elő kell segíteni, hegy a vételek elbírálásában. Nagy 

pályázati hirdetmény leszöge- · ennek alapján tegyék t;1eg_, gazdasági vezetők ugyanolyan figyelmet fordítunk arra, hogy 

gezi. mert csak e�l _tudJ_uk el�rm, mértékben foglalkozzanak a azok nyerjenek felvételt_ akik 
hogy a felveteh bizott.sá,;i a dolgozók munkakörülményei- igényjogosultak. 

a batáridö után benyú;j- szakszervezeti bizottságok ja- nek állandó javításával. mint 
tott kérelmek nem keri..1- vaslalára biztosan támaszkod- a termelési tervek teljesítésé- 6. Részt veszünk az OTP-n 

nek a felvtóteii bizottsá� hasson. vel : személyileg érezzenek keresztül a vasutas dolgozók 

elé. 1 J a,1:0.soljtt'k. hom, a sza,�sze ,._ felelősséget a dolgozók testi lakásépítési akciójának le-

A korábbi évekhez hason-

! 
vezeti bizottságok az elbí-rá- épségéért. Határozottal::ban bonyolításában. Szervezzük és 

lóan az idén is várható, bo,!y lásba vonják be a munlcásel- kell élni a szakszervezetünkre segítjük a szövetkezeti és 

az igények messze túlhalad- látási bizottságot, va!amint a ruházott jogokkal erélyeseb- magáneröb51 történő lakás

ják a nevelőintézetek bcfo- bizalmikat. ben kell felJépni � biztonsági építési akciót, elsősorban a 

A fék jó, a kocsi fut.hat. YJrág l\lál"t<>n csoport,·ezetJ prObagéppel 

ellenórz1 egy Su-kocsi fékja.vltásé.t a s'Zekesfehérvári fűt6ba,1; lioe:,-1„ 
Javftótelepén. 

szabályok megszegőivel szem-
, 

n agy ,·asúti gócpontokon. 
ben. (Elsö_sorban neveléssel, de Javítjuk a tanácsi szervek
alhol szükséges_ büntetéssel js.) 1 l�el v�ló kapcsolatokat '.1':ma� 

Szakszervezeti aktiváink J ér"!e�ebe? _is,_ hogy_ az allam1 

nevelőmunkával személ:;es ' eroből epulo lakásokból a 

példamutatássa1 'hassanak oda, v�utas dolgozók _ s�n

hogy a dolgozók nagyobb fele- a:.a:1)'1.lknak megfeleloen resze

Jősséget érezzenek maguk és sulienek. 

társaik testi épségéért. i. Ir.té:dr�déseket teszünk a 
A fentie•- érdekében me,i:- szakvezetésnél a dolgozók ház

vizsgáljuk K a MAV területén �art_á�i _ tüzelöel:Lá���nak meg

jélenJea érvényben levő bal- J Javttá.sára. Mozgos1tJuk a dol

esetelhfuitási útmutatókat, kü-

1 

gozókat. hogy a téli tüzelő

lönös tekintettel az új techno- szükségletüke� _a nyári idő

lógi.ai eljárásokra. A munka- szakban száll1tsák haza. 

véde1mi 'hónap alatt jól bevált 8. Gondoskodunk arról, hogy 
ellenőrző brigádmozgalmat a , a beruhzáso·k elJenőrzése tár
szakszervezeti bizottságoknál I sadalmi üggyé váljon és ér
elterjesztjük. vényt szerzünk az előzetes 

2. A vasuti föosztálJYal kö- munkavédelmi ellenőrzésre 
zösen felülvizsgáljuk az ér- vonatkozó törvényes elöírá
vényben levő bén·endszcrt és soknak. 
azon belül törekszünk a helyes 9. Társadalombiztosítási vo
arányok kialakítására, a jogos nalon megszilárdítjuk a törvé
probléJ.mík megoldására. A 

I 
nyességet, gyorsítjuk a dolgo

munkaerö- és béralap�azdi1l- zók ügyeinek elintézését;_ A 
kodássa1 kapcsolatban szük- társadalombiztosítási bizott
séges lnté.ckedéseket (szakmai ságok tagjait, aktivistáit oktat
kollégium határozata alapján) 1 juk. hogy a rendeleteket és 
a bizalmiak éS a dolgozók véle-

I 
határozatokat megismerjék, 

ményének figyelembe vételével végrehajtásukat ellenőrizzék, 
a gazdasági szet-vek mindefl I 

az ügyintézést társadalmi 
szinten a szakszervezeti szer- munkában cl tudják végezni. 
ve - e ozo.sen o gozza , 1, ,-a asos_ e enoro e a ::. •0 • � • ::. •a• 0 e 0 •e,• e •e• kk 1 k.. .. d 1 'I k' 

1 
A hi t

. 
11 " .. k t 

3. Surl-cszervezeti szerveink a szakszervezeti szervek és a 

Könnyitsünh a, te1·laül.ö11, gazda.sáai vezetéssel közösen társadalombiztosítási vonalon 

mérjék fel a munkaidő rövidí- dolgozók lnstruál.ására és 

Szomorú, de akadnak em
berek, akik vigyázatlanság
ból, vagy önhibájukon kívül 
balesetet szenvednek_ Ezek 
közül néhányan köztük 
Tóth Lajos, a Nyugati pálya
udvar kapusa is - több mél
tányosságot várnak a vasút
tól. 

Tóth Lajos is szolgálat köz
ben vesztette el jobb karját 
és lábát. De felgyóg}'l.llt, s ha 
rokkantan is. ma újból jó 
szívvel szolgálja a vasutat. A 
beosztása nem okoz számára 
különösebb néhézséget. An
nál elviselhetetlenebb vi
szont az ut3zás. 

Veresegyházról naponta 
jár be a ,'lngalib:.. szolgá
latra. Reg�el és este egy
aránt zsúfoltak a vonatok. S 

bizony nem könnyű dolog tő
ből hiányZÓ lábbal és kar
ral állni, tolongn.i a zsúfolt 
peronon. Tóth Lajos már 
többször kérte az Eletékese
ket: tegyék lehetövé számára, 
hogy az első osztályon utaz
hasson. Nem az egész ország 
területén, mert ahhoz nincs 
kedve, hogy or,:zágjáró kör
útra induljon. ő csak Veres-
egyház és a Nyugati pálya
udvar között utazna a jegy
gyeJ., kizárólag szolgá'.atba. 

Igaz, hegy a szabályok ér
telmé�n rangfokozata és be
osztása 1.1tán nem illeti meg 
az első osztályú jegy. De 
ilyen esetben talán lehelne 
méltányolni a Tóti1 Lajosok 
kérését. 

- g -

tés további le'hetőségeit és azok cllenőrzésére irányítjuk. 
figyelerribe vételével tegyenek 10. Az indokolatlanul magas 
intézkedéseket, illetve javas- betegszázalék leszorítására 
latokat a csökkentésre. intézkedési tervet készítünk a 

A gazdasági vezetéssel közö- következő fófeladatokkal: 

sen éllenőrizzük az egészségre a) A táppénzcsalók eJleni 

ártalmas munkakörökre ki- harc határos formái, eszközei 

adott munkaidö csökkentési és módszerei. 
rendelet végre!hajtását {külö- b) A fogw.lkozási megbetege
nös tekintettel a fémöntők, dések 1Mgeü5zése, az üzemi 
akkumulátortelepen dolgozók, egészségügyi helyzet ál14ndó 
Siemens-távírászok stb.) A fel- javitása
tárt hiányosságok megszün
tetésére intézkedéseket te
szünk. 

4. Szakszervezeti aktíváink 
nevelőmunkával, személyes 
példamutatással érjék el, hogy 
minden munkás és vezető 
tartsa kötelességének a tör
vények betartását és betarla-

e) A gyógyi·ntézményekben, 
relld,előintézet!!kben. fennálló 
és a táppénzes -napok számát 
növelő hiányosságok felszámo
lása. 

d) Rend,,zzük az SZTK és 
VSZTO, ittetve a MAV Nyug
díjhivatal közötti adminisztra
tív eljárásokat a megbízható, 

A!.Z új ral.odási rendstJSer 
t-ervs!.Zerűség S!.Zolg1ílatában 

fuvaroztató részéről, ha úgy 
szervezné meg a négy kocsi 
megrakását, hogy egyik nap 
mind a négy kocsit A" 
irányba, a másik nap �dig 
„B"' irányba küldené. Ennek 
ugyanis minden valószinúség 
szerint az lenne a következ
ménye, hogy „A" irányl.3 át
lagosan két kocsi nem ké
S"1:ülne el a 11 órakor induló 
vonathoz, hanem visszama
rad!na másnapra ugyanahhoz 
a vonathoz, ami 24 óra ké
se�t jelentene a továbbítás
ban. 

Mint ismeretes, 1961. ja-
nuár l-től megváltoztak a 
rakodási idők, a rakodási és 
kocsiál!áspénz szárrútási s,a
bályok. l'.llegszúnt a bányavál
lalatok által élvezett százalé
kos rakodási kedvezmény, 
mert ez nem felelt meg a 
tervszerűségnek, a kocsik 
megrakási é; visszaadási ide
je nem volt ö SZ{.:i.iggésbe 
hozható a továbbítással 

A cél a tervszerű rakodás 

meghosszabbítja a va.'-ut a to- minden nehézség nélkül meg 
vábbító vonat - ez lehet tudja rakni 10 órára, a má
irányvonat is - indulá,;i ide- sik két kocsi pedig r-áér 
jéhez igazodóan, ha az a ko- megrakni 16 óráig, amikor is 
csiíorduló sérelme né],kül le- a továbbításnak semmi aka
hetséges. A fuvaroztatókcm dálya sill".s, mert a vasút ré
múlik, hogy a vasútnak e szére is rendelkezésre áll 
szempontjait magukévá te- mindkét irányba egy óra elő
gyék és tervszerűen rakod- készületi idő. 
janak. 

Rugalmasabb a réginél 

Nézzilr'.k egy példát. Egy 

Ebből a példából leméme
tő, hogy mit jelent a terv
szerűség, illetve a tervsze
rű tlenség, mennyivel lehet 
csökkentem, vagy növelni a 
kocsiforduló!. 

d� egyszerű elintézése/e érde- ·
, 

elöt-erjesztésekhez, jelentések
keben. hez és határozati javaslatok-

11. _Meggyőző. _fel_világosító I h<>;z intézkedési tervet kell ké
mw1_kával el kell erm, hogy az sz1teni. 
üdülők között a fizikai dolgo- 2. A központi vezetőség 
ZOk arányát tovább emeljük. munkájában a főfigyelmet az 

III. 
országos szinten történő irá
nyításra, a sajátos szakmai 

Szakszervezetünk felelőssége kérdések megoldására fordít-
a termelési tervek teljesítésé- juk. A központi vezetőség tag
ért, a dolgozók élet_ és munka- jait felkérjük, hogy a közép- éS 
körülményeinek javításáért alapszerveket rendszeresen, a 
megköveteli a magasabb szín- helyszÚ1en segítsék a szakmai, 
vonalú politikai és kulturális a párt és a SZOT általános 
nevelőmunkát, az agitációs és szakmaközi jellegű határoza
propaganda tevékenység toko- tainak végre'hajtásában. A 
zását. segítés és ellenőrzés során 

1 . S7.akszervezetünk politi- szerzett tapasztalataikról szá
kai, kulturális nevelömunkájá- moljanak be, adjanak tájékoz
va], a dolgozók szakmai mű- tatást. 
veltségének emelésével segít- 3. Segítjük a megyei bizott
jÜk a vasút előtt álló feladatok , ságainkat - i. kettős irányítás 
megvalósítását. Az általános figyelembe vételével - a 
műveltség növelésének elősegí- j helyes vezetési módszerek ki
tésére társadalomtudományi I alakításában, a szakmai é9 
előadáso,�at szervezünk, haté- , általános feladatok vég:re!haj
k�nyabba _tesszük_ a kö�yvf;'ír I t�_ban._ Tovább növeljük a 
p1opagandát, tovabb szeleS1t- kozep- es alapszervezetek ön
jü_k a dol�czók általán0s isko- állóságát és felelősségét a 
lai oktatását és növeljük a szakszervezeti feladatok meg-
munkásakadémiák számát. oldásában. 

2. Az agitációs és propa- . . 4- A_ SZO_T határozata alap
ganda m1mkát az eddigieknél Jan élokészitjük, megszer-vez
fokozottabban a termelés a zük az alapszervezetek és a 
szocialista munkaerkölcs, '  a közé�zervek választását. A 
dolgozók állandó tájékoztatása I falus� alap zervezeteinken ke

és az érdekvédelem g2olgála- · resztul részt vesdink a falusi 
táha állítjuk. ��akmaközi csoportok munká-

3. Kiépítjük az agitáció és a 
Jaban. Az SZB-ok és megyei 

propaganda kérdéseivel foglal-
bi�ttság�k mu_n�áj�ak 1;1eg

kozó szakszervezeti Mlóza- J�VItása es segitése erdekeben 
tot. 

�1dolgo�uk a káderfejlesztési 

4. A tájékoztatás gyorsabbá, 
hatékonyabbá tételével el kell 
érni, 'hogy az aktivisták egy
!dőben, egységesen a legfonto
sabb feladatokat magyarázzák 
a dolgozóknak és mozgósít
sanak azok végNhajtására. 

5. A tömegkapcsolat sz.élesí
tése megköveteli, hogy fokoz
zuk az agitáció és propaganda 
szakszerüségét, meggyőző ere
jét, agitációnkban rendszere
sen visszatérjünk a dolgozók 
javaslatának, bírálatánalk meg_ 
válaszolására és a javaslatok 
segítségével elért eredmények 
méltatására. 

6. A szakszervezeti oktatás 
tématervét kiegészítjük az agi
tá�ió és propaganda elveit, 
módszereit és eszközeit ismer
tető előadásokkal. Kidolgoz
zuk az alapfokú politii:ai elő
adássorozatok tematikáját. 

7. Szakszervezeti szerveink a 
Kommunista és Munkáspártok 
Nyilatkozata és a Kiáltvány 
szellemében fokozzák a nem
zetköZi és a békemozgalomma l 
kapcsolatos tevékenységüket_ 
Szélesebb körben kel! alkal
mazni a külföldön járt dele
gációk tagjainak élménybe
számolóit, illetve a hazánk
ban tartózkodó külföldi kül
döttségek előadásait. 

8. A Közlekedési Dolgozók 
Szakszervezetévcl közösen 
megszervezzük a Közlekedési, 
Kikötői és HaJászatipari Dol
gozók Nemzetközl Szövetségé
nek III. konferenciáját. 

9. Emeljük a szakszervezeti 
kiadványaink számát és szín
vonalát. Megindítjuk az írásos 
bizalmi táiékoztatót_ 

10. A szakszerv-ezeti sajtót 
jobban felhasználjuk az idő
szerú kérdések népszerű is
mertetésére, a dolgoZÓkat fog
lalkoztató problémák érdemi 
megválaszolására, elméleti cik
kek közlésére. 

11. Célszerűbbé tesszük a 
szakszervezeti kiadványok fel
használását. Többet foglalko
zunk a szemléltető agitáció 
alkalmazásában szerzett ta
pasztalatok általánosításával, 
a szakszervezeti munka nyil
vánosságának javításával, 

12. A 57akszervezeti szervek 
sporttevékenységét elsősorban 
a tömegsportra, a tömegturisz
tikára, a szocialista sport
erkölcs kialakítására irányít
juk_ 

IV. 

es oktatási terVilnket. 
5. Magasabb sZintre kell 

emelni a szakszervezeti tag
gyúlések szÚ1vonalát, növelni 
kel] a szerepét, jelentőséget. 
Ennek érdekében els&orban 
a taggyűlések megszervezésé
hez, előkészítéséhez nyújtunk 
a. helyszínen gyakorlati segít
seget. 

6. Szakszervezeti szerveink
nek a szakszervezeti ügyintéző 
munka egyszerűsítése éS haté
konyságának növelése érdeké
ben. rendszeressé kell tenni a 
bizalmiakkal való foglalkoz;ist. 
Meg kell javítani tájékoztatá
�uka� ;gyrészt a dolgozókat 
ennto es a munkájukkal szo
rosan összefüggő kérdésekben 
másrészt a dolgozókat foglal� 
koztató időszerű feladatokról 
hogy azok végre/hajtására � 
mozgósítás gyors és hatékony 
legyen_ 

7_ A közép- és alapszervein
ket segítjük az éves költséo-
vetésük elkészítésében a pén;
gazdálkodás arányainak hélyes 
kial?kításában, hogy a rendel
kezesre álló anyagi eszközök a 
?0}gozók szociális éS kulturális 
1genyeine1t kielégítését, a 
�ozgalom előrevitelét. erősíté
sét szolgálják. A társadalmi 
munkások számát minden 
.zmten - főleg az eUenőraések 
területén - növeljük-

8. Szakszervezeti szerveink 
a feladatok eredményesebb 
megvalósítása érdekében min
den szinten javítsák tovább 
�P:solatukat a párt- és gazda
sagi vezetőkkel, valamint a 
tömegszervezetekkel. 

9. Nagy gondot fordítunk a 
dolgozók különböző réteaeivel 
való foglallcozásra. {Fiatalok 
nök, nyugdíjasok). Elsősorba; 
a politikai, felvilágosító mun
kát kell közöttük fokoznL A 
vas?t�s !iatalokat mozgósítjuk 
a. fasi.tás1 program végrehaj
t.asának_ segítésére. Mozgósit
JUk a fiatal dolgozókat a nép.. 
szerűvé vált balatonkenesei 
építőtáborozásra. 

A „szakma üjú mestere" 
címért folyó versenyt tovább 
szélesítjük a fiatal dolaozók 
között. Segítjük őket ;; cél
kitűzések, feltételek teljesíté
sében_ 

A2. általáno d1jszabás�zerú 
rakodá,i idő kétségte:enül 
csökkent. ami talán azt a 
látszatot kelti. mintha a vas
út a rakodá i szabályok 
megreformálásáva/ csak a 
rakodási idök csökkentésére 
és annak következtében a 
kocsiálláspénz növelésére tö
rekedett vo1na. Ha azonban 
gondosan meg,tizsgáljuk az 
új s�bályokat. látjuk, hoey 
az UJ rakodási rend célja 
nem a kocsiálláspénz növe
lése, hanem a tervszerű ra
kodás. E cél érdekében a 

kisebb fuvaroztatónak napi 
4 kocsi szállítási kötelezett
sége van. A 4 kocsi úgy osz
lik meg. hogy ,fele „A" és 
fele „B" irányú. A feladási 
állomás középál<lorm\s. amely
ről „A" irányba 1 1  órakor, 
„B" irányba pedig 17 órakor 
indul a menetrendszerű 
ele;ytovábbító vonat. A fuva
roztató akkor jár el saját és 
a vasút szempontjából is he
lyesen, ha naponként „A" 
irányba is két kocsit, ,,B" 
irányba is kiét kocsit rendel 
és rak meg. 

Ilyen tervezés.-!-akodás mel
lett a vasút a „B" irán,yba 
két kocsi rakodási idejét 16 
óráig meg is ho�zabbítja és 
ha a feLadó addig a két ko
csi t rakva visszaadja és fel
adja, nincs kocsiálJáspénz, 
függetlenül attól, hogy eb
ben az esetben 4 óra helyett 
10 óra lesz a ralcodási idó. 
Mivel a vasút elérte célját, a 
megrakott kocsikat a legelső 
vonattal továbbítani tudta, 
nem számít fel kocs1:illás
pénzt. illetve nem ragaszko
dik a csökkentett 1akodási 
időhöz, hanem meghosszab
bítja 1;1,z,t;_ 

Minden illetékes vasutas 
dolgozónak kötelessége az új 

Szakszervezetünk irányító és 

rakodási szabályok ismerte-
szervezö munkájában követke-
zetesen érvéll)'t szerzünk a 

tése a éuvaroztató'k körében, SZOT Elnöksége 1960. IV. 2'7-i 
hogy a rakodások a kívánt határozatának. 

10. Szakszervezeti szerveink 
aktivistáink a programb� 
szereplő főfeladatok meg
oldása mellett fordítsanak 
nagy figyelmet a dolgoZÓk 
egyéni mindennapog ügyeinek, 
panaszainak intézésére, mert 
ezek meitoldása nagymérték
� segíti a szakszervezet 
t��egkapcsolatainak e1mélyí
teset, a feladatok végrehai· _ 
tását. 

csökkentett  rakodási időt 
mindenhol és mindenkor 

Ebben az esetben a 6 óra
kor kiállított négy kocsi kö
zül a két kocsit „A" irányba 

Mit jelenthet a tervszerútlenség 

E.zzel szemben nagyon 
helytelen vitézkedés lenne a 

tervszerűséggel történjenek. 1- A vezetőszervek kOllektív 
Ha ezt elértük, akkor lénye- munkáját magasabb szintre 
gese,n rövidebb lesz a kocsi- emeljük azáltal, hogy csök
forduló, amelynek eredmé- kentjük az ülésekre készítendő 
nyeképpen teljesíteni tudjuk jelentések számát. A· főfigyel
állandóan nÖ\·ekvő szállitási met a határozatok végrehajtá
feladatain.kat. 1 

�ak szervezésére és ellen-
orzésére lrányltjuk 

Dr. Gazdac Jóuef A vezető szervek elé kerülő 

Megyebizottsáaaink n:ak• 
s7en,ezetünk programja aw.p
j�n a megye sajátooságainar: 
f•gyel.embe vételével 1cészit8éJ 
el saját programjukat Gcm• 
do�janak arról, hogy ai 
alapszervezetek munkaten>ei• 
ben a főfeladatok érvénueaül• 
,enek. 



Az éber figyelem, mint a va súti szolgálat 
fontos követelménye 

III. 
A közlekedö vonatokat 

akár haladnak, akár állomá
wn, vagy nyilt pályán tar
tózkodnak - védeni kell az 
összeütközéstől, utoléréstöl, 
esetleg oldalirányú veszély
től. 

A közleke<lés lebonyolításá
ban közreműködő és vonat
fogadásra kötelezett vasúti 
dolgozóknak, tehát áll,m
dóan figyelniü•k kell, hogy a 
vonat zavartalan haladásá
nak nincs-e akadálya, nem 
fenyegeti-e a haladás iráillyá
ból, vagy hátulról más vo
nat. Ez a vonatfedezésként 
i!mert ténykedés, csak éber 
figyelemmel hajtható végre. 

A mozdonyvezető haladó 
vonatnál egy percre sem ve
heti le tekintetét a pályáról. 
A zárfékezö - személyszállí
tó vonatnál teendöi befeje
zése után az utol.só jegyvizs
gáló - menetközben hátra 
figyel. 

A nyílt pályán megálló vo
natnál a. zárfékezöi teendőket 
ellátó dolgozó megfelelö jel
zőeszközökkel száll fe a vo
natról, s miután megvizsgál
ta a zárjelzoket, a jelzökocsi 
iközeléból hátra figyel. Ha 
.,Fedezni" rendelkezést kap, 
a figyelést féktávolságban 
hajtja végre. hacsak a:,,t jól
működő távbeszélövel felsze
relt térköz- vagy vonatjelen
töörnek át nem adta. 

be. Ezzel párosult a 3. sz. a lcözutat. Az ,ítsorompót még 
vonatjelentöór figyelmetlen a vonat, vagy megfutamo
szo!gálattétele is, mert a dott jármű odaé>-kezése előtt 
térközjelzöt szabályszerű kell! lezárnia. 
visszajelentés előtt a követ- A sorcimpókezelő tehát a 
kezö 757. sz. gyorsteher vo- munkáját nem végezheti ;ab
nat részére „szabad"-ra állí- lonosan, vagy gépiesen. Nem 
tolta. Ilyen körülmények és elégséges a menetjelzérre, 
mulasztások folytán szabály- vagy az indulási idő köz.."'�é
talanul foglalt térközbe járt re várakoznia és ahhoz iga-
757. sz. vonat mozdonysze- zodva a rövidített menetidő, 
mélyzete kedvezőtlen látási valamint a swlgála!.i helyen 
viswnyok miatt a Kunszál- kifüggesztet.t lezárási idő l i
lás megállóhelyen tartózkodó gyelembe vételével a von"t 
749. sz. vonat zárjelzöjét !dö- érkezési ideje előtt 3 vagv 5 
ben nem vette észre és abba perccel az útsorompót ,e-
beleütközött. zárni. 

A 749. sz. vonat utolsó Allandóan figyelnie f-en. 
jegyvizsgálóját a vonat három- mert az érteke2<\'i berende
szori megindulása. valamint zések esetleg egyik pillaú,\l
a kedvezőtlen látási viszo- ró! a más.ikra h�zn.iJhat�t
nyok akadályozták abba"!. Janná válhatnak, a távolbalá
hogy a követö vonatot idöben j lás - különösen téli id,,'J.an 
észrevehesse. - egyik percről a má�i;;ra 

" ,y .... _,, .. , .. _"''"'"1" 

A vonat érkezése előtt lezárt útsorompó. 

(ltJ. Konrád Józ.sef felv.) 

1961. MARCIUS !. 

Miért csak a sérült ? 
,,A �!eset a s�rii!t figyel-

1 
kiderítéSP megkívánja. Külön- j tekin_tettel szakszerv_ezeti . b!

�tlens7,ge foly"!ín kovetk.e- féle meggondolások alapján, 1 �ttsá�_a_,nk mu��avea.�lnu leJ
�ett . be. I_lyen_ es ehhez _ha- sajnos, még a balesetet sze,i- ugyeloienek sokkal 1<ovetkeze
sonlo me:;allapitásokkal zarul 

I ed tt d 1 . -. 1 •  T I tesebben kell képvi.-cL..ie a a balesetvizsgálati jegyzököny-
1 

v e O gozo 1� t oseg, 1 e . . 
vek többsége. úgy gondoljul,, helytelen gy.J.korlat meghono-

\ 
dolgozót és az igazsagot. 

foglalkoznunk kell ezzel a sodását. Hiba, hogy a bizoti.ság ,nű
a kérdé�sel. 

A bizottság solt osetben ab- szaki, illetve forgalmi képzett-
.. HLh'!t�, . hogy. a �alesete� ból a helytelen állásfoglalás- , 

ségü tagja sem rrinden eset-
tobbsegenel . valoban 1-illl va1�. . . . , .. .. ben vesz részt a vizsgálatok-Elképzelheto. hogy a dolgozok bol indul k1, hogy a serülwn ba J I lét di . 1 . t k' 't 1 'lk"I z --1 t . . ' h  t , n. e en e pe g szm e szm e we e ne u fe u e es, mar ugysem seg,c e . S a .se- 'Jk .. 1 „ h t ti ő b' tt figyelmetlen és vakmerö ma- rült ezt a megállapítást gyak- ne u oz e e en. a izo -
ga.tartást tanúsítaná=k? ran minden ellenvetés nélkül ságnak az a tagja, aki szak-

Ilyen is elöfordul, de nem elfogadja mai ismereteinek elismerése-
ez a jellemzö. Éppen ezért · ként lett kiválasztva erre a 
kell foglalkoznunk a baleset- Nem gondolnak arra, hogy megbízatásra. Néhány szolgá-
vizsgáló bizottságok megálla- ez a könnyen megfogalmazott lati helyen az is elöfordul, pílásával, mely szerint leg- állásfoglalás későbbi követ- hogy a bizottság műszaki, ntöbbször a „sériilt", ,,senki" ke:,,ményekre károsan hathat : letve forgalmi megbízottja az vagy esetleg a „véletlen" a pl. a sérült kártérítési igé- 11 ték k ló t baleset okozója. Az igazság i e ·es szerve e ze es meg-
érdekében változtatni kell 

nyeinek kielégítése során. Nem kérdezése nélkül kap megbí
gondolnak arra, hogy az igazi zatást, ezen. 

A kérdés részletei; elemzé
sére egy cikk keretében nincs 
lehetöség, ezért örjáratunk so
ron következö számaiban is 
kívánunk ezzel foglalkozni. 

úgy gondoljuk, helyes, ha 
először a balesetvizsgáló bi
zottságok kifogásolt me1;álla
píiásainak okát vizsgáljuk. 

ok felfedetlen marad, aml a 
hatásos ba!esetmegelözési küz
delem akadályozója. A mu
lasztók felelősségre vonása el
marad. A felelős személyek a 
baleset.megelözésben nem ér
zik felelösségüket, és nem is 
tesznek annak érdekében hat
hatós intézkedéseket. 

A balesetek kivizsgálását az · Gyakori jelenség még, hogy 1957, évi 44· sz. MAV Hiva- nem biztonságilag történik a talos Lapban megjelent ren-

Megengedhetetlen a bizott
sági tagoknak más személyek
kel való helyettesítése. 

Allamunk tetemes anyagi 
áldozatot vállal a különbözö 
beosztású dolgozók szakmai 
továbbképzésére. úgy gondol
juk, ennek a befektetésnek 
abban 15 kifejezésre kell jut
nia, ihogy az üzemi balesetek 
vizsgálata során az igazság
nak megfelelö vélemény ala
kuljon ki. 

Allomáson tartózkodó vo
llatnál, ha a vonatszemély
zet vonatt.alálkozásró! kapott 
értesítést, a mozdonyvezetö 
elöl, a zárfékezö hátul fi
gyeli, hogy a biztonsági ha
tárjelzőn belül állnak-e, a 
váltók terelő, nem a vonat- Végül a i:orompókezei-5k 
jukra vezetö állásban van- figyelési kötelezettségeiröl 

nak-e. (Amennyiben ez a luvánok szólni. A sorompóke
megállás helyéről megfigyel- zelők az útsorompóval fol
l?et.ő.) szerelt pályaszinti útátjáró-

delet szabályozza. A rende- balesetvizsgálat. Elófordul, 
let részletesen meghatározza, hogy a szolgálati hely bizton
hogy ennek a bizottságnak mi sági megblwttja egyedül vég
a feladata. Idézzük a rende- zi a vizsgálatot. A bizottság 
letet: ,,A bizottság tagjai : másik két tagja a vizsgálat 

korlátowttá válhat. Ilyen a) a biztonsági megbízott ,  befejezése után aláírásával 
köriilmények esetén a figyel- a) a helyi szakszeroezeti bi- ,,szentesíti" a jegyzőkönyvet. 

A baleseh·izsgálatok során 
cikkünkben kifogásolt állás
foglalások egyéb okaira ór
járatunk következő számaiban 

metlenség súlyos következ- zottság munkavédelmi fel- Szerepük fontosságára való 
ményekkel járhat. ügyelöje, visszatérünk. 

A sorompókezelö és VR.'a- e) a szolgiílati hely e911 mii- _______ .... 

A figyeléshez taiiozik az kon a közúti és vasúti köz
:ls, ha a vonatszemély- lekedés biztonságának őrei. 
zet az értekezési lehetetlen- Eber figyelem kell ahhvz, 
ségröl nem kapott értesítést hogy a sorompókezelő a fel
vonatjelentöőri vagy szükség adatának megfeleljen.. 
vonatjelentőöri berendezéssel Az utasítás rendelkezése 

felszerelt pályán nyílt vonali szerint: az ú.tsorompó idejé
megállás esetén a vonatvezető ben való l.ezárásáért a so
köteles azonnal távbeszélön rompókezelő felelős, akár �u
megállapítani, hogy vonatiát pott értesítést a vonat előre-

mennyi más - e kb tanul- szaki, illetve forgalmi képzett
mányban példaképpen nem ségge! rendelkező dolgozója, 
említett - vasutas dolg<.,zó akit a helyi párt- és szakszer
munkájának tartalmat és ér- vezet javaslata alapján a szol-

Hírek a. sa lgótarjáni fűtőházból 
tőségre való felkészülés ad- meg." :núlt. évben a salgótarjáni fű- Széntakarékosságban ugyan-
téket csak a minden eshe- gá.lati főnök írásban bíz Eredményesen dolgoztak a 

I 
százalékos eredményt értek el, 

hat. Valamennyiünkn„k mun- Alkalmas-e a rendeletne k !  tőház dolgozói. 1959 költségei- csak 5 százalékot válla-ltak, s 
kakörünk sajátossága m<ol- megfelelő összetételu bízott- hez viszonyítva 1 1  darab uze- az elözö éV1hez viszonyiítva 
lett vigyáznunk kell az t:ta- sá.g az üzemi balesetek i,g,1z- mi mozdonnyal 3 172 351 fo- 12 százalékos eredményt ér-

a mögöttes vonatjelentőűr látható indulási idejéröl, akár 
zó, vagy a közutat használó ságos vizsgálatát elvégezni? rintot takarítottak meg. Egy tek el. és a dolgozó vasutas em.b�r Kifogásolható állásfog.lalá- főre több mint 20 OOO forin-

vagy forgalmi szolgálattevö nem. Még akkor is felelős, 
fedezi-e. Ha erről 3 percen ha a távolbalátás korlátozott, 
belül nem tud meggyözód- az értekezés lehetetlen, 'ia 
ru, a vonat fékúttávolságban valamennyi értekezési IJP
való fedezéséről kell gondos- rendezés haszrnilJtatatlanná 
kodnia. válik. Ez.ért a sorompókeze-

iesti épségére, nagy értekét suk ellenére is alkalmasnak tos 111egtafw.rítás jut. 
képviselö társad<1lml vagy !aláljuk. Amire e cikk kere- A fű tőház dolgozói nemcsak magántulajdonban levő ,;as- tében rá kívántunk mutatni, az élüzemszintet teljesítették úti és közúti jármün,kr� - az, hogy a szolgálati helyek túl hanem éves vállalásukat együttvéve a közlekedés biz- ' balcsetvizsgáló bizottságainak is. ' A költségvetéscsökken�st tonságára. e,,.. része nem úgy végzi fel- illetően például 5 százalékot 

Nem érdemtelen megemlíte
ni azt sem, hogy 1960-ban so
kat javult a munkafegyelem, 
és a dolgozók balesetmente
sen végezték munkájukat. 

Ezt a fontos rendelkezést lőnek a menetjelzéstől, az 
1960. november 13-án közlc- előrelátható indulási idö 1' öz
kedett 749. sz. vonat vonat-

,
• llsét[,l, vagy más módon l.c,

vezetöje Kunszállás megál- pott értesítés,től függetJ•;,nül 

lóhelyen történt túltartözko- állandóan éberen keli figyel
dás alkalmával nem tartotta nie a pályát, a vonatokat �s 

Az éber figyelem a. vasú.ti adatát, mint azt az igazság vállalta'k, s az év végéig 18 
szo!g<:lat nélkülözhetetlen és 

Garami József 
szb-elnök 

fontos követelménye. 
Konrád József 

- Vége. -

Helyszíni gy� korlati szakoktatást 

vezetnek be a Tisztképző Intézetben 

A legkorszerúbb automatákkal ismerked nek a hallgatók 

A Tisztl<:épző Intézet elmé- l most szerelnek fel az intézet
Jeti kiképzését egy sikeresnek 

I 

ben. 
ígérkező kezdeményezés olyan 
útra tereli, amely az elméletet 

I 
T ávbeszélőközpontok 

és gyakorlatot együttesen 
teszi a kiképzés sarkpontjává. A bemutatóteremben máris 
Arról van szó hogy a szak- a hallgatók rendelkezésére áll 
osztályok a gyakorlati okta- többféle típusú távbeszélő
táshoZ szü'ksé"es berendezése- központ, így egy 100 vonalas 
ket és eszközöket az intézet gépkapcsolású távbeszélőköz
rendelkezésére bocsátva, a pont is, amelyet kiegészít egy 
tisztképzőböl szakterületre he- távválasztási szerelvény. Ez 
lyezett tiszteket még az eddi- utóbbi egyben kísérleti célt 
ginél is nagyobb szaktudással, szolgál a vasútigazgatóságok 
gyakorlati ismeretekkel lás- 1 területén működő gépkapcso
sák el. l 

lású távbeszélöközpontok gépi 
A gyakorlati szakoktatás úton való összekapcsolására. 

bevezeléséröl Siili András . Ezzel a hívások időtartamát 

próbáljuk megrövidíteni, 
ugyanakkor az eddigi kézi 
kapcsolást felváltja majd a 
gépi kapcsolás. 

A bemutatóteremben he
lyezték el - többek között -
az újrendszerú. középállomási 
forgalmi asztalt, nyomógom
bos és jelzést adó szerelvény
nyel. Ilyen forgalmi asztalokat 
kapnak majd az állomások a 
forgalmi swlgálattétel meg
könnyítésére. A forgalmi szol
gáJattevö tehát anélkül tud 
irányítani, rendelkezni, hogy 
helyéről felállna és az iroda 
különbözö helyén levö készü
lékekhez futkosna. 

punkat. Szelektoros menetirányító berendezés 
üzemmérnök tájékoztatta la-

1
' 

- Az intézet hallgatóit -
mondotta - közelebb kell A teremben ezután kerül 

I 
A felsorolt berendezéseket 

vinnünk az élethez a gyakor- elhelyezésre egy szelektoros - fejezte be mondanivalóját 
lati tennivalók hiblt!an, szak- menetirányító berenderes, jel- Süli András üzemmérnök -
avatott vég�hez. Ezért fogós hívószekrénnyeJ és há- üzemképesen, bemutató jel
egyre több helyet kell bizto- rom állomási berendezéssel. leggel szereljük fel, s azok 
sítani az elméleti anyag mel- Ezenkív�l __ két távg1píró, ame- elsősorban a távközlö- és biz
lett a technikának. Ezt csak lyek koz_ul az egyik ha_ng- tosítóberendezési műszaki tisz
úgy lehet keresztülv_inni. ha sz1get�lésu . asztalon, a ina;;1k ti tagozat hallgatói számára. az érdekelt szakosztályok a gurulokocsm nyer elhelyez.est. . . , 
gyakorlati szakoktatáshoz el- Beszerelünk ezenkívül 2-2 Pe�ze az 10_1:ézet �eb szak
engedhetetlen berendezéreket gyakorló gépcsoport • von_ali �gru hallgatomak 1s bemutat
az intézet rendelkezésére bo- morse- és engedélykéro táv- Juk ezeket a berendezéseket. 
csátják. írókészüléket, villamos óra- Igy elkerülhető lesz, hogy 

Van-e kezdeményezés berendezést, egy föórával és ezeket a hallgatókat megte-
ilyen ,.>0natkozásban? központi vezérlöszerelvénnyel kir;tés cél'ábó! a:t állomások-- A távközlő és . bizt05;ító- � mellékórákkal. Fels�e�e- ra kivezé<nyeljék, s ezáltal 
berendez�si _s':_likoszt�ly ':.egez lunk_.'''.�Y .. 1�0 wattos �rosltő 

idöt veszítsenek. Jó lenne ha jelenleg uttörom11'1kat. Musza- és kulonbözo egyéb m1krofo- , 
' 

ki tisztjelöltiP;k ta�mlha!na'< , nokat, h�ngszórók�t és ?an�- a , 9: szak°':.z�y . �ezdem�ye: 
majd azokon , 'TluszereKen. j oszlo��at akusztikus vizsga- zeset a tö?.b1, etdekelt szak 
berendezéseken, amelyeket lat celjara osztály is kovetné. 

Hat asszony összefogott 
A közelgő nemzetközi nő

-nap alltalmábcíl ellátogattunk 
a Nyugati pályaudvari sze
mélypénztár főnökségre. Oda, 
ahol egykor Hámán Kató, a 
munkások ügyének harcosa 
dolgozott. Hogy melyik fülké
ben volt a munkahelye? - az 
idő és az átépítés már elhomá
lyosí tott.ák. 

De hogy itt, ezek között a 
falak között munkálkodott, 
azt igazolja az a szellem, mely 
nevéhez méltóan összetart hat 
asszonyt a szocialista brigád 
címért folyó ki;zdelemben. 

Velük beszelgettünk, a 
nemrégen alakult Rámán Ka
tó brigád tagjaival. 

A brigáds.:erzödést, a bri-
gád-naplót mutogatják. Mun
káról, versenyről beszélnek. 
A brigádvezetö, Palla Béláné 
örömmel újságolja, hogy pat

szolgálatát. Kónyár Zsig- hívjuk beszélgetésre Hámán 
mondné - a brigád legfiata- Kató Budapesten éló két 
labb tagja - kislányosan mo- unokahugát, Kónyárn.é pedig 
solyog, amikor kiderül, hogy felveszi a levelezést azzai a 
ö volt a kezdeményezö. moszkvai isleolávai, amely 

Megma.gyarázhatatla.nul 1927 óta viseli a Hámá.n Kató 
bssukovácsolt bennünket a nevét - mondja Malatinszky 
brigádszerződés. Szinte új erőt, Já11-0sné pénztárfönök. 
lendületet a,d,ott a. munkához - * 

véleke<lik György Farkas Bé- Nem sokáig beszélgethet-
láné. - És a brigádnév is kö- tünk a brigád tagjaival, mert 
telez -, teszi hozzá. a pénztárablakok elött az 

A munkáról szót ejtve, alig utasok hosszú sora várakozott. 
hiszi az érdeklödö, hogy egy De így is sok mindent meg
pénztárosnö műszakonkint tudtunk a hat asszonyról, akik 
2500-3000 utassal foglalko- Rámán Kató nevével indul
zik és bevétele nemegyszer tak harcba a szocialista bri-
eléri a 60-80 OOO forintot. 1 gád címért. 

- A nőnap aLk.a.1.mából meg- G. I, 

Karnevál herceg az óvodában . . .  
ronálást vállaltak kezdő pénz- Kedves ünnepség színhelye I otthonosan mozgott a színpaa 
tárosok felett. Aszódi Sándor- volt 25-én délután a szakszer- don és a ·számára nagyon is 
né Ceglédbercel állomásról, vezeti központ tanácsterme. szokatlan jelmezben, hogy tel
Papp Sándornét, ö maga a Az értekezletek, tanfolyamok jes volt a siker. 
Monor-állomáson szolgálatot és más hivatalos események- A gyerekek izgalmánál ta
teljesítő Póker Andrásnét ve- hez szokott falak ugyancsak lán csak az óvónök izgalma 
zeti be a pénztárosi tudni- elcsodálkoztak, amikor szak- volt nagyobb, akik hosszú he
valókba. szervezeti funkcionáriusok he- tek munkájával, az ötletei, 

Egyéb érdekességek is ki- lyett jelmezbe öltözött apró- sokaságát valósították meg a 
tűnnek a szerződésből. Vala- ságok zsivajG hangzott min- két-három éves kis óvodások
mennyi tag védnökséget vál- denütt. kal együtt. Színes papírosvirá
lalt Hámán Kató nevét vi- A Benczur utcai óvoda la- gok, ízléses kiállítás a gyere
seló úttörő csapatok felebt. kóinak vidám, jelmezes kar- kek által készített tárgyakból, 
Rendelkezésükre bocsátják neválját tartották nagy ér- ötletes jelmezek és nem utol
névadójuk életével, munkás- deklődés mellett. Több mint sósorban hiba nélküli bátor 
ságával kapcsolatos írásokat, ötven apróság és néhány száz kis szavalatok, énekek bizonyí
dokumentációkat. Egy tú.rke- felnött szorongott az erre a tották a Benczur utcai óvodá
vei általános iskola úttöröcsa- célra szűknek biwnyult he- ban a modern pedagógia ered-
patának négy képviselője nem- lyiségben. ményeit. 
régen a brigád munkahelyén A gyerekek egymás után A kétórás, kedves kis műsort 
tett látogatást. mutatták be az óvodában fo- a következö héten követi 

Társadalmi munkában vál-
1 

lyó színes, ötletes nevelömun- majd a nagyobb csoportok 
lalták az állomás vöröskeresz- ka eredményeit. Bátran sza- bemutatója, melyet március 
tes szervezetével együtt az el- valtak, játszottak és egyik- 4-én délután 3 órakor tartanak 
sősegélynyújtó hely ügyeleti másik csöppség máris olyan ugyancsak a szakszervezetben. 
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Székesfehérvárott bevált a közbeváltó rendszer 
A budapesti igazgatóság 

1961. évi i n tézked .si tervében 
a többi között az is szerepel, 
hogy három nagy szolgálati he
lyen - Ferencvárosban, Rá
kosrendezőn és Székesfehérvár 
állomáson - azokban a mun
kakörökben, amelyekben nagy 
a dolgozók leterhelése. január 
1-töl hathavi próbaidőre köz

beváltó rendszert vezetnek be. 

A közbeváltó rendszer beve
zetése azt jelenti. hogy csökken 
a dolgozók szolgálati ideje, 
több idő jut művelődésre, szó
rakozásra és i,,henésre. 

Vajon bevá!lk-e ez az újszerű 
kezdeményezés r oasútná!? Er
re a kérdésre kerestünk vá
laszt a nap,úban Sz1.,kesfehér
vár állomáson. 

Csak jól képzett emberekkel lehet 

• - Amikor az igazgatóság tu-
1 

Ez a vezetők véleménye. De 
domás;tnkra hozta, hogy !ó1 �ÖZ- láss;1k. mit mondanak a dol
beválto rendszer bevezct<Cs2nez gozok? 
21 fővel növ-elhetjük az állomás Végh Ferencce!, a szakszer
létszámát, nyomban összeül- vezet megyei bizottságának tit
tünk a mozgalmi szervek ve- kárával indultunk a szolgálati 
zetőivel és megvitattuk a tenni- helyekre. Elsőnek a III-as to
valókat - kezdte a beszélgetést ronyba nyitottunk be. Az őr
Bencze József állomásfőnök. helyen Lángi Ignác térfelvi-

Elhatároztuk, hogy lehetőleg gyázó_ és Tóth Ferenc �áltóőr 
saját erőnkből oldjuk meg a telJes1t;tt szolgálatot. Min�_:t
felmerülő létszámproblémé.t. ten r_�g1 vasutasok. , J�vore 
Első lépésként néhány munka- n};'ugdi!ba mennek. Láng! lg
területen átszervez.ést hajtot- nac mar 38 éve szolgálJa a 
tunk végre. A kezelői beosztá- vasu_tat. .. , , 
sokat például megszüntettük. Mit sz6l11;1"k ':- koz_?e1'.a!to-

jelzök, a váltók egy gombnyo
másra engedelmeskednek. Az 
elektródinamikus hálózali tábla 
pedig pontosan mutatja, me
lyik vágány szabad. vagy fog
l�lt, Ahogy a munka megen
gedte, velük is váltottunk né
hány szót. 

- Ilyen idegfeszítő munká
ban nem mindegy, hogy egy 
hónapban 240, vagy 210 órát 

operába, mert, ha egyszer ki
maradt az ember, nem birta 
kipihenni és az a szolgálat ro
,•ására ment - mondja Pintér 
Lajos. - Most a 60 órás sza
bad időből töven jt t �dö szórf.
kozásra meg pihenőre is. A 
nyári hónapokban pedig nem
csak Budapestre, hanem a Ba
latonra is elutazhatunk a csa
lnddal. 

Pintér Lajos ál1omasttany1tó munka kö�ben. 

A kezelőket jegyvizsgálónak 

1

,-endszerhez .. :-:. e�eklodtunk. 
vagy vonatvezetőnek osztottuk - N_agyon orultunk. hogf be

be, aszerint, ki milyen szak- , ,-�ze!ték - mondJa � térfel
vizsgával rendelkezett. Igy le- v,gy�ó. - Végre mi is tö�� 
hetóségünk nyílott arra, hogy lehetünk otthon a_ cs3;Iád lcore- dolgozunk, - vélekedik Hu- Hasonlóan vélekedtek má-
az utazószemélyzet és a kocsi- ben. �ak a�t 58:J_nálJuk .. 1:� szár György. sok is. Érthető. hiszen nem 
rendezők közül kiválogassuk felettunk ,:1'ar eliart _a_z 1do E:5 - A hat egymásután követ- m·rc ·egy. menn) �.l,er:0 • ·0 jut 
azokat. akik mint közbeváltók ne1;1 s�ka•� élvezhetiuk a ki- kező 12/24 órás szolgálat után a fárasztó szolgálat után, de 
megfelelnek a követelmények- ados p1henonapokat. , nekünk különösen jól jön a 60 nem közömbös az sem, hogy a 

k A II-es toronyban találhato óra pihenőidő - szól közbe szolgálati idő csökkenése nem ne · 
t , •

1 
Székesfehérvár állomás agy- Vadas Pá!. - Még a munka- okozott bércsökkenést. Tehát Persze, ez nem men maro központja. Nagyon büs2lkék kedv is jobb, ha az ember fris- nem véletlen, hogy a fehérvári holi:iapra, m•:t azo'<�ak a ��l-

1 erre a fehérváriak. Azt mond- sen, pihenten jön szolgálatba. vasutasok örömmel üdvözlik a gozoknak, akik számi�ba Jot- , ják, ilyen nincs több az or- Pintér Lajos állomásirányító !<özbeváltó rendsz0r bevezetétek, 2-3 beosztásban is rendel: 1 szágban. A patyolattiszta is elismeréssel beszél az új sét. S bizonyára örülnek más kezni�k _kellett a _megfelelo üvegfalú helyiségben Vadas munkarend bevezetéséről. szolgálati helyeken is. ha ezt s�izsgaval. Akin;k .. e:"' Pá! forgalmi szoliálattevő. - r�,! ,. n•kc;nk, ck·k a for- a helyes kezdeményezést szélehianyzo�-:ak segitettunk, Huszár György térfelvigyázó és 
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galmat irányítjuk, nem nagyon 

1 

�ebb körben elteri�s7-t!k az hogy mi O megszerezze. Pécsi László engedélyes táv- jutott idő arra. hogy felutaz- ország nagyobb i\llomásain, pá-
Ezután arró, be,zélt az állo- irász irányítja a forgalmat. A zunk Budapestre színházba, lyaudvarain. Visi Ferenc 

másfőnök, hogy sok vitára 
adott okot: milyen időközön-
ként történjen a közi:>eváltás, 
hány óra szabad időt kapjanak 
a dolgozók az úgynevezett pi
hf:Ilónapon? A viták során ér
dekes problémák vetődtek fel. 
Ha például három 12/24-es 
szolgálat után váltanánk köz
be, akkor a közbeváltott dol
gozó mindig ugyanazon a na
pon - szombaton, vasárnap, 
hétfön - lenne szabad. Mivel 
ez a megoldás nem a legszeren
csésebb, úgy döntöttek, hogy 
hat 12/24-es -;zolgálat után vál
b:.nak Igy egyszerre 60 óra pi
henőt

. 
kap az érdekelt dolgozó. 

Sok gondot okozott annak a 
megállapítás.:. is, hogy az egész 
koc,irendezői gárdát, a vezető 
váltóőrt és a beosztottakat egy
szerre váltsák-e le, vagy egyen
ként. Voltak és még ma is van
nak érvek mindkettő mellett. 
Végül úgy határoztak, hogy 
egyszetTe csak egy-egy dolgo
zónak adnak hosszú pihenőt. 

KEDVES BARÁTOK KÖZÖTT -

Jó két órai út után felvil
lantak Berlin fényei. Fogadá
sunkra megjelent a szakszer
vezet központi bizottságának, 
elnökségének számos vezető
je és tagja. Eljöttck a szak
sz�vezet nagy-berlini bizott
ságának vezetői és tagjai, va
lamint a berlini kultúrmun
kások küldöttsége is. 

A tél ellenére hatalmas vi
rágözön ben, fotósok és filme
sek pergőtüzében vonult be 
énekkarunk a pályaudvar dol
gozóinak klubjába, ahol a szo
cializmust építő testvéri Né
metország fővárosának vas
utasai fogadtak bennünket 
igaz barátsággal. A szívélyes 

II. 

zott bitófa állványának vas
oszlopa. Az istenfélő nácik 

ezen a helyen karácsonytájt 
kivilágított fenyőfákat állítot
tak fel, s a SUUe Nacht-ot 
énekeltették. A tábor más he
iyén hatalmas gödör tátong. 
A gödörben egykor szaggató
gép szedte élő áldozatait. 
Most a téli száraz gaz között 
rózsatő. Egy holland anya 
ültette, akinek egyetlen fiát 
itt gyilkolták meg. 

NÉMET FÖLDÖN 

Himmler 1942-ben megpa
rancsolta, írassák meg a rab 
Alpárival a Komintern tör
ténetét. S hogy megírja, jobb 
ellátást, könyveket és írószert 
kapott. Alpári két év múlva 
vastag iratcsomót nyújtott át 
a táborparancsnolmak. A kö
vetelt leleplező vallomás he
lyett a fasiszta rendszer szi
gorú marxista szemléletű, 
szenvedélyes bírálatát kapta. 
Mindez 1944. július 17--ffl tör
tént. Az iratcsomó miatt fel
dühödött SS-ek - féktelen 
vadállatok módjára - a hely
színen végeztek Alpári elv
társsal. 

• üdvözlésre a kórus . egy fran
cia forradalmi dallal, Fride
rici Baráti körével és egy né
met népdal kánonnal vfilaszolt. 

A tábor más helyén kísé
rőnk komoran jegyzi meg: -
tökéletes halálgyár volt. Itt, 
ahol állunk, az úgynevezett 
Station Z, az „utolsó állo
más". Itt volt az „orvosi ren
delő". A levetkőzött foglyo
kat mérce alá állították. Ab
ban a pillanatban, ahogy a 
mérce alá állott az áldozat, a 
fal nyílásán keresztül tarkó
lövés végzett vele. Dy módon 
csak 1941 szeptembere és 
decembere között tizennyolc
ezer szovjet hadifoglyot öltek 
meg. Látni még a kemencék 
rongált ajtóit, szétdúlt tűzte
rét s a hátsó nyílásokat, me
lyeken kerek százezer áldo
zat hamvát szórták ki alig ki• 
lenc év alatt. 

Delegációnk felsorakozik, s 
az egykori Litófa helyére a 
kegyelet koszorúja kerül, sza
lagján a felirat: ,,Halálotok 
kötelez!" Vörös szegfű kerül 
Alpári elvtárs v.érével itatott 
földre, s virágszála-k az egy
kori krematórium maradvá-

Lángi IgnAc térfelvlgyáw 

Azt sem volt könnyü meg
oldani, hogy azokon a szolgá
lati posztokon, ahol nem hat, 
hanem csak három azonos be
osztású dolgozó teljesít szolgá
l2tot - mint például a for
g&.lmi szolgálattevők és a vál
tókezelők - milyen megoldást 
válasszanak. Hosszas viták 

után ebben a kérdésben is 
megszületett a döntés. A közbe_ 
váltó dolgozó egyszer az egyik, 
másszor a másik beosztásban 
helyettesit. A közbevál tó for
galmi szolgálattevő például 
egyik nap az állomásirányitói, 
a másik nap saját munkaköré· 
ben teljesít szolgálatot. hogy 
csak egy példát <'mlítsünk. 

Hatvanórás pihenő is 

* 

Másnap Berlintől északra 
alig egy órányi autóút után 
sudár fenyvesek övezte úton 
Oranieburg töszomszédságá
bar. fékeznek gépkocsijaink. 

KZ Sachenhausen - a fia
talabb generációnak könyvek
ből, az idősebbeknek vérről 
és verejtékről emlékezetes ál
lomása ez. Három méternél 
magasabb téglafal, szöges
dróttal a tetején. A fal felett 
magas őrtorony. 

Ez a külső kép. Félelmetes 
és megrázó ma is. Ez a gyá
szos emlékű hely a 30-as évek
ben a nácik első „ajándéka" 
volt a civilizált világnak. Pa
rancsnoka az emberbőrből 
lámpaernyőket készítő hír
hedt Ilse Koch férje. ű .,ok
tatta" ki a kl,sóbhi J\ "•ch,,·i tz, 
Dachau, Maidenek, Mauthau
sen és a többi lái,,;,r .. megbíz
ható" parancsnokait. Itt a 
föld minden négyzetméterét 
27 országból származó foglyok 
ezreinek vére áztatta. Kimu
tathatóan több, mint kétszáz
P7<'r fol'nlv volt a táborban és 

Az udvar egyik pontján 
megáll kísérőnk s miután 
mindannyian köréje gyűltünk, 
a földre mutat és halkan meg
szólal: - Önök magyarok. 
tudniok kell hát, hogy itt kí
nozták halálra népük kiváló 
fiát, Alpári Gyulát. 

nyaira 
* 

Mi, a népeink barátságának 
elmélyítésére érkeztünk, azért, 
hogy dalaink, az új idők igaz 
dalai, tovább erósítik ba
rátságtrnkat. Csupán félórá
nyira tértünk be a múlt tör
ténelmének romjai közé, de 
felelevenedett bennünk a 
szörnyű borzalmak, majd egy 
évtizeden át tartó keserű fáj
dalma. 

Kiléptünk az épülő emlék
mű kijératán - Búcsúzunk. 
Az egykori rab, a német hajó

A legtöbben ismerik az előz- kovács meleg kézszorítása, bí
ményt, mégis megCletődött- zó tekintete, azt tükrözi, hogy 
séggel fogadja delegációnk az itt többé nem lesz fasizmus! 
egykori hajókovács szavait,

/ Kovács János akinek életét a szovjet hadse-
reg mentette meg. (Folytatjuk.) 

............ 

„Nem csalódtam a vasutasokban
° 

73 külső kommandójában. A múlt hét szombatján tör-
\
rokon csak otthon vette észre. 

MQ'St � t,hnr hPlv••n épül � tént - meséli kissé izgatottan S nyomban táviratozott Ta
Nationale Gedenkstli.tte - a 

I 
Tatai Györgyné pécsi lakos. taiéknak. hogy nézzenek utá

nemzeti ew'-"kh�ly. Mindent, aki azért kereste fel igazgató- na a.z állomáson. Tatainé, mint 
ami a táborhól elnusztult re- ságunkat, hogy megköszönje elmondta, nem sok reménnyel 
konstruálnak. Hadd emlékel'- Pécs állomás poggyászkezelfü- indult útnak. De legnagyobb 
tesse a vilá<to1 a nácik barbár nek becsületes cselekedetét. meglepetésére a poggyász
�•,.Jekedetére. Mint megtudtam tőle, Sv- pénztáros átadta neki az el-

S?..ékesfehérvár állomáson A tábor eeyik eldu,:,;ott szö,:t- mogyba utazó rokonával több veszettnek vélt csomagot. 
egyébként már január 2-án be- !etén látható ei.v mély ciszter- csomagot adtak fel poggyász- Tatainé nagyon boldog volt, 
vezették a közbeváltó rend- na, a.hová az éhhalálra szánta- ként. Mivel meglehetősen k/\- s amikor elköszönt, csak eny
�zert. s mint az állow:\sfőnök kat zárták. Ülve várhatták be sőn érkeztek az állomá�ra. a nyit mondott: ,,Nem csaiórf
és a mozgalmi szcrvr,k vezetői ) végüket. Micsoda humaniz- nagy kapkorl:\sban egy cso- tam a. vasutasok becsiL!etes
elmondták. nagys7,:,rúen bevált I rnus! A tiibor közepén látha- mag minden cfmzés nélkül ségében." 
ez az új munkarend. tó az egykori betonba alapo- lemaradt. Ezt viszont a jó Várnai László 

,, 

., 
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l960-hoz viszonyítva az átlagos tehervonati terhelést 

842 tonnáról 850 tonnAra kell emelnL 

<\. vasúti közlekedésben az önköltségek 2,3 száza.16-

kos csökkentését lrja elli a ierv. 

A teheskocsik átlagos terh<>lését 17,1 tonnáról 17,,S 
tonnára kell emelni. 

A. szentélyszAWtó vonat{'� me.netr�nd szerl..otl kö:zi

lekedésénél legalább a 97,5 százalékos pontos�áJ;<Jt 

..dvAnjuk blztosltanl. 

Naponta átlag 600 teberkocslval több áru kerOJ 

berakásra, mln1 a múlt évben. 

A kocsirakományú árUb. 38 qzázalékát k-ell rako
dással képzett vonatokkal tovllbbftani. 

Ela6sorban az i\Uomásl tartó„k-0dásl !dók csllkke,f tés�vel el kell é-mJ, hogy a te-he-rvonatoJ, 75 S?iuf 
l6ka mell<!trend szenn1 kllrl<>kedjen, 
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A Kilián Testnevelési Mozgalom Szabályzata 
'A Kilián T,eetnevelésJ Mozga

lom lényege - mint arról la
punkban már többször ts Irtunk 
-. hogy lehetllsége,t ad az or
szág lalmsság.ln,ak korr,a és 
nemre vra.Jó tekintettel a sporto
lásba való bekapcsolódásba. Ez,
zel a szocialista testnevelest és 
sportmozg,alom alapvető célk!tü
zését, a tömegek sportolási lehe
lőaégét mozd!tja elö. 

A testnevelési és sportszerve
zetek számána megteremti az 
aJapvet6 tömeg,lc.a.pcso!atokat, az 
egyének számára pedig lehető
séget nyújt kora l!júságuktól 
rogv,a egés7lSégük, rtzlkal erejük, 
tanulási, munka- és honvooelml 
képességük fizikai alapjainak 
megóvásár,a és !ejles.zlésére. 
H07lllájárul ez egószséges élet
mód. a nemes szórakozás, e 
embad ldö kultúráit klh.asználá
sá:nak társadalmi törelcvéselhez. 

A mozg;alom, mint Ismeretes. 
május l-én Indul, Az előkészí
téssel k<tpcsolatos ten-nlvalókról 
már Játékoztattuk e dolgowk>at 
és a sportBzerveket Mcet részle
te.scn közöljük e mozg,alom s:oa
bályrotát. 

J. 

Ill. 

Rl!:SZVil:TELI DIJ sok közül érdeklődé--sl körének 

1 

sz.akszervezet. a TST stb. által 
sz.ervezett sportszakmai elöadá-

A mozgalomban részvevő a g1.ai�!��li�
n évenként egyet meg-

������
ez

�!���lés é��en 
kö

j.i��� va_gy a� MHS_ h!�hnikaf lsme
�1 -ig .az alábbi�k �rlntt rész- [i��tt

e�:��z:f
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�
�
s
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folyam,aJ 
vételi d!Jat fizeti: Vagy az alaprokú Játékvezetői, . 1. Iskolai tanulók vialamennyJ a vcr.:::enybiról, a társacLalml e<i-1skolatfpusbaa év1 5 CoMnt. z.61, a sportvezetői képesftést 

:a. Dolgozók évi 10 rortnt. megGzerez�. 
A részvétel! dfJ összegéből „ Vagy a helyi termésretJáro 

forint a:z; I lletékes h;lyi TST-he; szove<ség.. :gyes�let, os��ály á.I
kerül befizetésre. A ré5zvétell tal !"'endcze_l� tu1'8.vezeto1 vagy 
dij további össz.epe a. mozgalom- térkt;:pulv.a.s01 tanfolyamot elvé-
ban való rés:z;v�telt biztosltó g,ezze. 
sportegyesületnél, sportkör-né! 
szervez.etnéJ stb. m•anad. 

A mozgalom rész.vevöje érvé
nyes lg-azolványán.ak felmutatá
sa mellett h.asz.nálhatJa ano,ak a 
sportegyesületnek, szerveze�nek 
stb. létesltményeft és spor�esz
közelt, .a.melynek nyilván tartásá
ban szerepel. 

rv. 

A MOZGALóMBAN 
R�ZVEVO FELADATAI 

1. 

3, 

A részvevő feladata, hogy fel
készül ,a különböző íoko:oalok 
te'Jeslt<:séhez szükséges- pont
számok megszerzéséheZ és e cél
ból rendszeres testnevelést és 
sporttevékenységet fe}t ki. 

v. 

A részvevő feladata - ameny-
A MOZGALOM Cl!:LJA nyibcn nem tud úszni - hogy az első jelvény megszerzéséig 

1l:S FELAlJATA valamelyik úszé.snemet elEajátít-

A JEL\Tt;NYFOKOZATOK 
ÉS AZ AZOK 

ELNYER.ÉSDIEZ SZOKS'l!:GES 
PONTSZAMOK 

1. Előkészftő Jelvény (6-10 évesek 6Zámára) elap!okoz«t 80 pont. felsöfokozat 1 20 pont. A ea. vagy ahol e.z nem lehetséges 
te_stnevelés és a sport útján 

I 

megtanuljon kerékpárom! 2. VasJelvény 100 pont. ts segitenl a szocialista nevelés 

· l 

11!apvelő célkitüzéseit. a sokolda- 2 lu.an k�pzett ember kialakítására A részvevő ré1adaba hogy
a 
a "aló törekvést. sportkör, a KISZ-szervezet. önkéntes részvétel alapján 

3. Bronzjelvény 12!) ponL 
4. EzüstJelvény 150 pont. 
5. Ar,anyjelvény 200 pont. 

(Folyta,tjul<.) 
lehetöséget biztooll-anl a testne
velési és sporlig,éonyek klelég!té-
séhe2l. 

25 • L 1. ösztönö,mJ az egészséges élet- éves a SZOYJet OKOmotív Sportegyesu··let módira és a nemes szórakozásra 
lráruyuló törekvést. 

Hoz,;ájárulnl a testnevelési és 
sportszervezetek alapvető reladia
tának megvalóslt.!Báho,,, a test
nevelés é6 sport elterjesztésé
hez. 

n. 

A Lokomotiv Sportegyesü
let a Szovjetunió egyilc leg
nagyobb sportszervezete, az 
idén ünnepli megalakulásá
nak 25. évfordulóját. A szov
jet vasutasok sportegyesüle-

Lokomotív kivételével alacso
nyabb osztályokban játszanak 
a csapatok. 

A Lokomotív sportolói kö
zött számos élsportolót talá
lunk. Igy például Jerosinát, 
a téli olimpiai sífutás 3. he
lyezettjét, Krepkina távolug
ró olimpiai bajnoknót, Popo
vot, a maratóni futás Európa
bajnokát, hogy csak néhány 
nevet említsünk. 1960-ban 168 
Lokomotív sportoló kapta 
meg a Sport Erdemes Meste
re címet. 

te ma már több százezer JELENTKEZil:S sportolót fog össze. Csupán 
A MOZGALOMBf..N VALO az elmúlt esztendóben 120 

R&sZV);;TELRE ezren léptek tagjai sorába. A 
1. A testnevelési mozgalom- LoJcomotívnak 10 500 sport-

!ri�m�ifiá;�
h
;�1 'i'.

n
�i.:'té��"'! köre és több mint 1 OOO OOO 

töllötte és -az általános Isko1,a 1. sportol:ója van. 
osztályába !elvc-tték. A szovjet vasutas sporto-

2. A testnevelés! mozg,alom lóknak 475 stadion, 70 úszókövetelményeinek teljesítésére - medence és több csónakház 
t�

kü

\;,,���ot i:;:
ent

�ii'i�1�':: áll rendelkezésükre_ A Loko- A negyed!.zázados ju.bileum 
allw.lmából köszöntjük a szov
jet vasutasok sport&2:erveze
tét, a LoJcomotiv Sportegye
sületet, s a magyar vasutas 
sportolók nevében további si
kereket kívánunk az egyesü
let munkájához. 

ml,-,den mu-nk,ahelyl, Iskolai, köz- motiv sportkörökben legjob-
�

é

á
1

p ��fr
t

��r�\yen

ú
��:;,

oc
:-.f:t ban az atlétikát szerették 

dik , KISZ-szervezetnél. srokszer- meg. Ebben a sportágban 
v'!zetnél. ez MHS helyi szervei-

] 

mintegy 90 OOO igazolt verne!, Wl!amlnt a helyileg llletékoo senyzöt tartanak nyilván. Má-
!:}',,��11'10:;�lf.�/!;

1t
1e1!r ie':!��: sodík helyen a síelés áll. 

keml. Labdarúgásban a Moszkvai 

Látogatás a budakeszi tüdógyógyintézetben 
Nagy-Budapest térségében - szakavatott 

megfigyelók. szerint - arra a fenyvessel öve
zett budakeszi domboldalra ragyog legtöbb
ször a napsi,gár, ahová a MAV tüdógyógyin
tézetét építették. Látogatásunk napján ugyan
csak napfényben ragyogott a szanatórium. E:s, 
hogy teljes legyen az elsó jó benyomás, az 
épület belsejében is minden ragyogott. 

Dr. Nyíró József igazgató-fóorvost a párttit
kár társaságában találtuk. 

Kérésünkre Nyíró elvtárs a következóket 
mondotta a gyógyintézet életéról: 

A gyógyintézet homlokzata. 

- A MAV Tüdógyógyintézet 1956 nyarán 
nyílt meg. Több, mint 30 milliós költséggel 
épült a vasutas dolgozók áldozatvállalásával 
és állami támogatással. Felad_ata - mint neve 
is mutatja - a tüdótuberkulotikus betegek 
aktiv gyógykezelése, gyógyítása, három bel
ovógyászati és egy sebészeti osztályon_ Kor
szerű -röntgenosztály, laboratórium, légzés
funkciós laboratórium könnyíti a beteg• '· leg
korszerűbb kivizsgálását. A kórtermek álta
lában 3-8 á011asak. A kórtermek elött' tera
izon minden beteg -részére kúraágy is van. 

A szórakozást könyvtár, televízió, mozi-, 
TIT-elóadások, múkedveló színjátszó-csopor
tok biztosítják. Tavaszi és nyári időben az 
intézet parkjában nyílik mód a szabadban 
úzhetó szórakozásra. 

- Milyen feladatokat ró az intézetre a kö• 
zelmúlban a tbc-s betegek ingyenes orvosi 
kezelésé-ró! megjelent rendelet? 

- A re:¼lelet az intézetre is újabb felada
tolcat ró, amelynek jobb és gyorsabb ellátá
sát megkönnyítené az intézet bóvítése. Mint
egy 150 ágyra lenne még szükség ahhoz, hogy 
az összes aktív gyógykezelésre szoruló tüdó
beteg vasutast és családtagot itt kezelhetnénk. 
Tekintve, hogy az épületet annakidején úgy 
tervezték, hogy a késóbbiekben bóvülni fog, 
a 150 ágy-fe11esztés megvalósitható anélkül, 
hogy a központi kazánház, konyha, röntgen
osztály, mútóhelyiségek, laboratórium jelen
legi kapacitását folcozni kellene. Ez azt jelen
ti, hogy ezen a helyen 50 százalékkal olcsób
ban lehetne egy tbc-s ágyat felállítani, mint 
amennyibe általában ez kerül. 

- liogyan látja el sajátos feladatát a sza
natórium szakszervezeti bizottsága ? Erre a 
kérdésre a legilletékesebb, dr. Törös Béláné 
SZB-titkár válaszolt. 

- A hely, pártszervezettel együttműködve 
azon munkálkodunk, hogy az intézet dolgo
zói ügyeinek intézésével minél nagyobb se
gítséget nyújthassunk a betegek gyógyulásá
hoz. 

Minden hónapban vezetöségi értekezletet 
tartunk, ahol munkaterv alapján értékeljük 
az elvégzett munkát, megszabjuk a soronkö-
1,etkezó feladatainkat. Az értekezleteken egy
egy vezetőségi tag beszámol a munkájáról. A 
bizalmiak részére havonta tájékoztatót tar
tunk. 

Igen jól dolgozik az egészségügyi és a be
teglátogatási albizottság. A kulturális igények 
kielégítésére, az üdülésre, a segélyezés igaz
ságosságára, a külföldi utazások megszervezé
sére is nagy gondot fordítunk. Munkásel!átási 
reszortunk ellenórzi a szociális létesítmények 
és a társadalmi tulajdon belsó védelmét. Soron 
van most a dolgozók mosodájának létesítése. 

. 

Végigjártuk a hatalmas épületet. A mútó 
környéke halálos csendet parancsol. Benn 
négyórás műtét folyik. 

Elgondolkoztató! Mennyi szív, odaadás, 
.szaktudás és értelem, önfeláldozó emberszere
tet kell ahhoz, hogy megmentsék egy em ber 
életét. 

H. D. 

Új  könyvek j :=:=t):=:=:: · ::{":=:={·::::(f}f �:)if:=·��i 
n!�!!�ti z. �::::tm'ti�ág ����d H I ff.:;;;:E:� .. ff:-.-::::;.;,'.:;:; .... ::.::::;:; ... ::::; ... ;: 
története. Roark Bradford: 
Adám apánk és gyermekei. -
Folco Tempestt: Asszonyunk, ir-. · ., 
H-eléna. - Herbert .Tobst: L 
- Dr. Bencsáth Aladárné: !.;..s
di.á.k-nagydiák a munkáscsaiád
ba.n. - Magyar ünnepek. szer
kesztette : Szendrő Ferenc és Ti
szay Andor. - Varga György: A 
szocia.lista brlgádokról. - Dr. Lu
kács Lajos: Az ip.nrvállalatok és 
felhasználók kapcsolata. - Acs 
Sá.ndor: A társadalombiztosítást 
tanácsok feladatai a törvényesség 
véde!méb<>n. Takács Józse.t: 
Közforgalmú és gyáron belüli 
vasűtl szállítás biztonságt-echnlká
ja (Munkavédelmi Könyvtár). -
Nyerges János: Az excenter saj
tológépek biztonságtechnikája 
(Munkavédelmi Könyvtár). - Mar
ton Zoltán: Oz.emi balesetstatisz
tika (Munkavédelmi Könyvtár). 

Valamennyi könyv a Táncsics 
Könyvkiadó kiadásában j elent 
meg. 

Kétszáz 
vasúti tisztjelölt 

Rövid szünet után újból 
kinyitotta kapuját a MAV 
Tisztleépzó Intézet. A buda
pesti és vidéki igazgatóságok 
elküldték legjobb fiaikat és 
leányaikat. hogy gyarapodja
nak a vasúti tudományokban. 

A megnyitón elóbb Máté 
Sándor szakosztályvezetö üd
vözölte a növendékeket, 
majd Nagy Torma Géza igaz
gató ismertette a feladatokat. 

Kétszáz fiatal kezdte meg 
a tanulást. Munkájuk kezde
tén tiltakozó szavukat emel
ték a gyarmatosító politika 
ellen. Elítélték Ltimumba 
gyilkosait és követelték Ham
marksjöld ENSZ-fötitkár 
azcnnali l emondását. 

Az intézet párt-, KISZ- és 

szakszervez�ti b'zottsága ja
vaslatára kétszáz ember sza
vazta meg egyhangúlag a til-
talrnzá táviratot. Sz. L. 

Lakás�sere 

Elcserélném Bp, VI.. Szlv 
utcai főbérleti. földszintes 1 szo
ba. kon:rha, kamra. gázos, na
badrendelkezésQ lakásomat, ha
sonlóra, kerthasználattal Pestlö-
rtncre, esetleg Pestimrére. tr
deklődni: Bp., vm., Baross tér 
6. m. 17. Márton. 

- MA V szolgála.ti 1 szoba konv
ha, kamra, gázos, főbérleti lakáso• 
m:at elcserélném hasonlóra, kert
használattal Pestl6rincre, esetleg 
Pesttmrére, Bp., VIIl., Baross tér 
6. m. 17. Márton. 

Előre jelzik a hónfutást 

A vasúti kocsik hón.futása 
sok kellemetlenséget, balesetet 
okoz. K. Csencov szovjet mér• 
nök találmánya lehetővé teszi 
az il11en veszélyek megszünte
tését. A mérnök olyan automa
tikus berendezést szerkesztett, 
amely regisztrálja a kialakuló 
hófokot és jelzést továbbit a 
következö vasútállomásra. Egy
úttal egy másik automatilcw 
készülék színjelet fest a fel/1€
vii!t tengelyre, s ezzel meg
könnyíti a veszélyes hely 
gyors megtalálását. 

Magyarázom az új telefonkönyvet 

Távolról figyeltem Ottót, amint forgatta az új va.sútt te
lcfonleönyv lapjait. Kezdte e lölről, aztá". hátulról._ Forgatta egy
re türelmetlenebbül. A tarkója és a fule már piros, a szemt 
szikrázik a méregtóZ. Nem állhattam tovább, rászóltam: 

- Ottó! Ottó! Miért idegeskedsz már megint? Mire jó ez? 

Nyel egy nagyot. Ismerem a barátomat. Ad�m�sutká�ának 
ilyen le és felugrálása mindig egy befelé hangzo cifra károm
kodás jele. 

- Nézd meg! Itt van. Kiadtak egy ú; telefonkönyvet, de 
ember legyen a t'Olpán, aki ebben eligazodik. 

Amint haragja csillapodott, felvettem a könyvet és együ_tt 
tanulmáiiyoztuk tovább. Szerkesztői valóban feladták a lecket. 
Olyan szolgálati hely is van, amelynek nem -�t a szám�t kell 
hívni, amire megváltoztatták, hanem egy masikat. Igenam, de 
ez a másik szám nincs a leönyvben. (P!. Vasutasok Szakszerve
zete.) Akad olyan eset is, hogy a könyvben megváltozott az üze
mi szám, de a gyakorlatban nincs dltozás. (Lásd a Nyugati 
pályaudvar csarnoki menesztójét.) 

- Most már csak azt szeretném megtudni, Vaszarral ho
gyan tudok telefonösszeköttetést teremteni? - szólalt meg <1 
barátom. 

- Semmi idegesség! - válaszoltam. - Megnézzük a betű
rendes névmutatót, azután meg a szervezeti tárgymutatót. lgy 
ni, szépen, nyugodtan. 

Lapozgatunk, nézzük az álúi!ános l1fdnival6,rot, _de feh�?'ll.
sem akarunk eligazodni. Ottó elobb elsapad, aztán ismet voro
södni kezd a méregtól. Megvanom rövid idó múlva az én ide
geim is felmondták a szolgálatot . • .  

u. i.: A megjelenéssel egyidóben napvilá,got látott az első 
helyesbítés. Idegesen várjuk a következőket is. 

- lyf -

- Másfélmillló forint megta.ka• 
1 

- Sokat javult SzékesfehérvA.r 
rltAs. A Ferencvárosi FűtOháznál a csomópont vasutas dolgozómak 
mozgalmi szervek� a szolgálati orvosi ellátása. Az ilzemorvo_s egy 
vezetők és az önköltség csökken- k�tágyas női és egy négyagyas 
tésére alakult brigád a dolgozók férfi gyengélkedő szob�t rende
javaslatal alapján összeállították zett be a vidék1 dolgozoknak. 
az évi takarékossági tervüket, - 2jsukal gyorsteherjiratokat 
melyben több mint másfélmlll16 állfi forgalomba a kertészeti pri
forint megtakarítása szerepel. m6ráruk szálUtAsára a MAV már-

- Tapolcán tartotta legutóbbi cius l-től. 
ülését a szakszervezet Veszprém - Alumínlumból kész.illt vas.úti 
megyei bizottsága. Az illésen a kocsU mutat be a lipcsei vásá• 
tapolcai csomópont �zakszervezeti ron a győri Wtlhelm Pieck Va
bizottságainak munlCját vitatták gon- és Gépgyár. A kocsi mérete 

1 meg. azonos a közismert vasúti ko-
- Izzó hangulatú rOpgyfilése• ��:i_alk

ö
�

n��i: 
azonban 14 ton

ken Ult�oztak Pécs állomás dol
gozói Lumumba és harcostársai 
meggyilkolása miatt fs kllvetelték 
a bűnösök megbünte..ését. 

- Oj vezetliséget vUasztott a 
vöröskeresztes szervezet Gyöngyös 
állomáson. A tanácskozáson tlib
ben is javasolták, hogy szervez-
7,en az űJ vezetőség elsősegély
nyújtó tanfolyamot és növeljék 
tovább az állomás tLc;ztaságát, 

- Ozembe helyezték a világ 
leghosszabb és I�eróseb-b moz
donyát a svéd államvasutaknál. 
A három 1\sszekapcsolt részből ál
ló hatalmas mozdony mindegyike 
két vontatómotorral és négy haJ-
tótengeUyel van felszerelve. A 
motorok összteljesítménye 7500 
lóerő. A 35 rn hosszú, 260 t sú
lyú mozdony 4900 tonnás szerel
vény vontatására is kéP<?s. 

- A Gyl!ngyösl Kltér6gyártó 
UV termelési tanácskou\sá.n sok 
szó esett arról, hogy miért nem 
tudták teljesíteni 1960. évi tervü
ket. A beszámolót, amely a hibá
kat ls bátran feltárta a dolgozók 
megszivlelendó javaslatokkal egé
szítették ki. 

- Az argentin vastltttndsur át
vizsgálásánál klderillt, hogy 6000 
űj teherkocsira, 300 új sze-
mélykocsira van szUkségUk és 
mintegy 1747 km pálya szorul 
sürg5s-en javitásra. 

- Levélváltás kommunista mun• 
kabrigádokkal. HeL"czeg László 
gyártáslakatos és Kató János 
kazánkovács brigádja (Székesfe
hérvári JármaJavitó) kapcsola
tot teremtett az ukrajnai Polta\"a 
jármGjavitó kommunista munka• 
brlgádJaival. 

- Február 19�én cserélték kf a 
második hídszerkezetet a vasúti 
közlekedésben sok gondot oko7.6 
Thököly úti vasúti felüljárón. Ma 
már a vonatok teljes sebe�séggel 
roboghatnak át az új felüljárón. 

A szerkesztöség üzeni 
Dr. Horváth Károly Budapest, 

Szlládi Sándor Szeged, Várnai 
László Pécs. Tótka Károly Sze
ged, Behán Rózsa Kazincbarcika, 
Csomor János Szolnok, Cseke 
Imre Budapest, Dancs József 
Tapolca, Bezzegh Lajos Gyön-
gyös, Csomós Valéria Izsófa?• 
va, Leitl Ferenc Pécs: r..e,·elei· 
ket lapunk anyagiho• felhasznál· 
juk. 

Csomor J'ános Szolnok, Várnai 
László Pécs, Leiti Ferenc Pécs, 
Szilád! Sándor Sie;(ed. Leveleiket 
helyszűke miatt közölni nem tud• 
juk. 

Megkezdték az 1 300 lóerös Ward-Leonard 
rendszerű villanymozdonyok gyártását 

Dr. Horváth Károly: Eszrevét e
lével egyetértUnk. K. Sza.bó .Já• 
nos Sárbogárd: Tudósftásuk késve 
érkezett. Behán Rózsa KazJncbar
cika: Kérésének eleget tettünk. 
Sikl65I Márton Szár: Illetékesek 
figyelmét ismételten f�lhf,..·hllc 
problémájukra. SzentgáH \stván 
Gyöngyös: l!:szrevételével fordul
jon a városi tanácshoz. 

A Ganz-MAVAG mozdony
gyárának megmunkáló műhe
lyében hozzáfogtak az 1300 

lóerös Ward-Leonard rend
szerű villanymozdonyok al
katrészeinek gyártásához. A 
tervek szerint az idén tíz 
ilyen mozdonyt szerelnek ösz
sze. A mintapéldány már ta
valy elkészült és a=l hosz-

szabb utat tettek meg a MA V 

vonalain. 

A Ward-Leonard típusú 
mozdonyok szerelését február 
elsö napjaiban m�gkezdték. 
Az ú.i villanymozdonyok a 
Budapest-Hegyeshalom kö
zötti vonalon közlekednek 
majd. 

MAGYAR VASUTAS 
Fele16s tJzerkesztö: Gulyás JánotJ 

Felellls kiadó: Szabó Antal 
szerket:7t1'sl'g: auc.�nf"-,t, VI., 

Benczut u. 41. 
Terjeszti : a N!psza\'a Lapkiadó 

Váll&:111 
Budapest. VII., Rái<óczl tlt 54 

S:,n,,.=i r„:ionyomda 

Jobb műhely ! 
Példázat a helytelen 
együttműködésre 

- Tde figyeljen! A balesetvédelmi ellenőrt 
körülvezeti az üzemben, de jól vigyázzon rá, 
nehOf/11 baleset érje. 

- Ezeknek a forga!mistáknak mindig sür
gós! Már azt sem tudják kivárni, amig le
fektet;ük a vágányt. 
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A Tanácsköztársaság évfordulójára 

1961. MÁRCIUS 16. 

Az üzemi vállalatoknál folyó munka- és üzemszervezési teendőkkel, 

valamint a munkanormák felülvizsgálatával kapcsolatos tapasztalatok 
1 

!lf, árciu.s 21-é-n ismé-t nieg- j rátermettségét az ország veze- , 
lt: hajtjuk a véráztatta vörös tésére. A háború súlyos örök- 1 

zászlót a Tanácsköztársaság 
I 

sége e!lenére jelentős ered mé
harcosai előtt, azok előtt, akik nyeket értek el a dolgozók élet- Az MSZMP Poliiikai E'i- ' keilő mértékben is. de fog- ütemterv szerint ,·égzik a A produktív munkahelye
má r n incsenek k.öztünk, de körülményeinek megjavitásá- zotiságána.k 1960. szept.-mber  lalkczlak a normák fe!J!v,z,- mW1kanap-felvételeket és a I ken végzett munkanap-'elvé
szeretettel és hálával fordu-

, 
ban. 13-i határozata alapján foly- gálatával. a műszaki normák veszteségidók csökkenté,;ét, telek mellett néhány üzemben 

Lu_nk„ awk felé is, a kik _ma is A proletár �rmány mü1- J nak az ü�mi · \"állalatok_nál_ a megállapításával. A múlt é,•- Ebben a tevékenységükben a helyesen foglalkoztak az idó
köztunk elnek, s akik 1906-ba n , dent megtett azert, hoyy Jant- munka- es üzemszen·ezes .,a- ben _ a határozat megje!ené- vasúti főosztályt.ól és a szak- bérben dolgozók és a kiszol-
ujból helytálltak a szocialista I son a dolgozó tömegek gazda- 1 vitásá,·al. valamint a m rn- szen·ezeti központtól is segit- gáló személyzet munka1LIS-k1-
haza védelmében. sag,, szociális és kulturális kanormák felülvizsgál 1t,., al � elolt - 2725 normát rno<lo- séget kapnak. A munl.;canap- használásával is. 

A magyar munkásosztály helyzetén. Bevezették az ingye- kapcsolatos teendők. EJ,jl,iá�ó- sitottak olyan �setekbe?, an:I- felvételek álMlában helyesen 
nagy tőrténe!m i  tette, hogy a nes iskolai oktatást, kiferjesz- ban meg kell jegyezni. hogy , kor munkamodszer-valtozas és szakszerűen tö1iénnek. A 
Nag·y Októberi Szocialista E'or- tették a társadalombiztosítást. a vállalatoknál a hatá ,·ozat történt, ,·agy úJ gépet alhto1- 1 ve�zteségidök csö',kentése é·,-
radal.om győzelme után elsö- A kulturális. t udományos in- 1 megjelenése elott. ha nem tak munkába. dekében - ahol ez lehe1s(•ge,; 
nek tere mtette meg a nép u ral- tézmények kap11.it megnyitották - a szükséges intézke,Jést 
mát, a munkáshatalmat. a dolgozó nép előtt. A munka- és Ü!emszen-e1és azonnal megteszik. 

A négy és féléves első világ- Tekintettel an-a. hogy e,ek háború mérhetetlen szenvedest A Ta_nác�k.öztá �s�s�g- nagy- A határozat megjelen�se óta I A kocsijavításoknál a sza- a munkálatok most fol:·nal<, zúdított a népre. A frontokról k , h m
1
eretu orszayepito m��- ez a tev�kenység s.ce:"e�•�tt lagrendszer be,·ezetéséYel pd- részletesen még nem lehet hazatért, lerongyolódott kato- a oz ogott, ame yet azonvu n 

I 
formát nyert és kiszélcse:le:t. dául Székesfehérvárott �.2 

-a· k ,·ttho,, ne''ku'"lo'"oe'st, meg- haniar megzat'art az antant- 1 1 ,  1 , , . 1 4 1 '"kJ • értékelni az eredménye, éget. " ' ' - · · 1- 1 · k :k· 1 . t · d • A erme es és a terme c·.-en\·- napro , napra cso rnn,e•-
gyötört csal.ádot találtak. A impena ,s a a onai ama a- ség növe:é.se érdekében a Hit- (&,, a ja,itási időt. A Kítétő- de ió példák m,<r eddie is 
tnillióknak 1kenyér kellett. sa. 

lalalo-k átdzetTezést hnjt.1nak r,yartó OV-nél úgy szabályoz- akadtak. A Klférögyártó Ü\?-
ilyen viszonyok k,özött a Kom- A hitszegés, a galádság és az \"égre. Az fJs:aki Jci.rmujai+ ták a muhelydiszpéc. erek né! a ·ín- és ki térőalka:ré•s7ek 
munisták Magyarországi Párt- imperialista túlero k,ütötte a tóban például a két egrm.i-- ,mrnkaidejét. hogy a dol��>�ók e-gyengeté énél olyan kikü-3á11ak jelszat'a mély 1.'isszhang- fegyrert és az alkotó szersza- , tói távol esu ko, ácsJzom1;t munkakezdéskor már a ,::é-

, 
szóbö.hetö ,·eszteségid,jt ál -

1·a talált a m unkasság, a pa- :otg 
�e��t�f

s
l

á g
f��a� �:a

g
s
y
z�; 

1 
ö:szernnták, � ígv a_ berende- pükn<;l találják az . an�·agot. lapítottak meg. bog�· a e n--rasztság és az ertelmiség tö- ze6ek és a kemencek �,Iz<t •,- Altalaban mrndenutt mtez- port létszámát három ;"""l megeiben Tanácsköztársaság, a mely 133 , • 

d b' 1 t f 1 . sá. g_osabb kihasznab:"'_.t _ _  hi_,,1_ ,  , ke �;'_k. _a_ . I_z. o_n_ -. a i egve cm 

1
· lche',elt csökken len 1 .  D11 1u1-k ' k  napig �•i i· ta hősies küzdelmét ú 1 „ f 1 1 ,,_ 1 d t  A magyar ommunista . 

az intervenciós csapatok és a �itJ k . . A rossz . 1u\a. o, "� me •. 7,1 a, i asara. kes:;i n a munká oklól nem 1919. március 21-ét megelóző . . . dolgozo, ela\'ult gepek he •:ett , I . r . ,·eszt 5." a· ecld'"i néhány hónap alatt 11agyszerü. haza, , el_lenforradaln1tStak �l- Új.  nagyobb 41atásfokú gépei, Munkana, fel1cte ezes f
u
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agitációs és szen-ező munkát  le_n, •·':guL is e�buk�tt. A fal- beállítására is sor kc,·ül. J.:i-

1 

e mei ese . a apJan igen m�-
•·égeztek az elgyötört nép kö- m_rrad0· ragyogo h�Jna(t 'kere_k nuár 1-töl az improduktív l(•t- A Landler Já rm ujavi•ó ls gas. 7 �zazalek. a m•mka-
zött. MegcáfoU1atatlan én-eik- , 

2? ':sztende,g_ �rto, kinos so- szám_ból 73 föt csoporto..,it.:it-
l 

a Vasa nyagja.e,tó . ki\'.étclével sok�ól függó pedig 2.8 s/.�-
kel nia.guk mellé állították a tet eJszaka kotette. , tak at produkt1v munkára. a vallalatok a 1ovaha,c;yott zalek. 
munkásoso:tály többségét, a 1 _Oll/a n v�lt a Magyar T_an_�c�-
szeqényparas.::tságoi és a fron- ko!:a tsasag. m mt  az ustokos 
tokrol haza téró kato nák leg- c!ovaJa az egboltrm. A ftmy el
,abb, legha rcosa bb tömegeit. t ,mt. de a csillag megmaradt. 

A tanacshatalom osszeomlott, 

A 
proletariátus diktatúrájá- de a �üzdelem .  n�m volt h iá
nak döntő alapfeltétele: a I bavalo. Re ndk,rnl ga:dag ta

munkásosztály ermsege 1919. pasztalatokkal gyarapította a 
március 21-én a Komm unistá k : magyar és a nemzetközi proleta
Magyarországi Pártja és a Ma- 1 riátus forradalmi mo.::galma
gyarországi Szo�iá ldemokrata na'k fegyvertá rát. 

Kéthetenként szabad szombat az építési- és pályafenntartási szakszolgálatoknál 
A Hivatalos Lap 9, száma 

rendeletet közöl S=abad szom
bat kéthetenkéll t a: epitési és 
pályafen ntartási szakszolgala-

szünteti az 5 napos mun
kahéttel lörténö foglalkoz-

tatást 

1 semmi esetre sem lehet ke
vesebb 4 óránál. A heti pi-

1 henónapot vasárnapról más 
napra áttenni nem szabad. 

Műszaki normák kidolgozása 

A technológiai elöírá.;ok 1E• 
ülviz gálása és kidolgozá-

1 sa terén egyes helyeken kis
mérvű le1naradas van. Ez el
sősorban Jétszámhlányból adó
dik. A normafelülvizsgálattal 
kapcsolatos feladatok m:att 
kevés idö marad a miiaza!d 
normák kidolgozására. �z 
ilven normák arányának nö
,-�:ésére. Helyesen cse,el:e
detl ennek eyorsítá<a é•·de
kébep a Központi Technoió
giai Iroda norm:;csopor+,.a, 
amely kijelölte az egves ,·:d
lala!ok által végzendő n"r
makészitést. azokat felühi, . .s
gálja és n1egkü1di a többi ,•á�
l:alatnak is. 

A norma módosítá ával 
kapcsolatban egyes t'setek, 
ben helytelen intézkedés IS 
tapas.zUllhaLó- Előfordul. ho<:.!' 

Párt egyesülésével valóra ,:ált. 1 1919. má rcius 21-e a magyar 
A Tanácsköztársaság létre- , forradalmi munkásmozgalom 

hozása nagy jelentőségű ese- és az egész magyar nép, a ma
ménye volt az egész nemzet- gyar nemzet tö,·ténelmi emlé
közi forradalmi munkásmozga- ke. Olyan emlék, amelyet nem 
lomnak. A proletár forradalom homályosíthat el semmi,  ame
gyözelme megm1Ltatta a ma- lyet örökké megőrzünk szí
gyar mu nkásos:tály erejét és vünkben. 

toknál címmel. és a munkaidót az építési és 
A Munka Törvényköny,·e pályafenntartási szakszolgála

értelmében a heti munkaidot I toknál a kö,·etkezóképpen sza- 1 

-::- a �z_o�bati munk�i?ó meg- 1 bályozza: 
1 roVIdllesenek ese_tétöl el te- 1 Az építőiparhoz hasonlóan 
I k1rtve - rendszerint 6 mun- kéthetenkénti szabad szomba

kc.nap'.·a egy<:nlelesen kell el- tot csak az építési és pálya
osztaru - trJa a rendelet. fe,in artári szakszolgálat kül
E nek értelm�ben a szakszer-

] 
swlgála!i szerveinél és a táv

vezettel egyetertésben a MA V közlő- é biztosítóberendezési 
,-ezérigazgatója szakszolgálati építési részle-

előbb a normát rende2.1k t>S 
csak azután kíninják :az UJ 
követelmények teljesítéséne!< 
feltételeit biztosítani. Példóul 
Szombathelyen a munkana;>
felvétel utan rendezik a nor
mát. ugyanakkor a techno
lógiai és sze1Tezkedési i!l :é,. 

Mi az eljárás szabadság esetén ? kedések késnek, Szolnokon a 
1 szakszervezeti bizottság ·1 n<·r-

Szocialista brigádok Április 4-re készülnek 
Kezdetben a Baranya 1m: - A szegedi igazgatóság terG-

gyei szolgálati helyeken !as- !etén termelési tanácskoza
san bontakozott ki a szociahs- sokon, röpgyűléseken vitat «k 
ta brigád-mozgalom. Két év meg a dolgozók az idei szál
alatt azonban sokat változott litási tervekkel kapcsolat ,s 
a helyzet. Ime néhány szám- tennivalókat. Ezeken a ta
adat: a szocialista brigád nácskozásokon határozták el 
címért 149 brigád versenyez azt is, hogy április 4-e tisz·c-
892 tővel. A pécsi távkö:.Jő és letére egy hónapos iLnnep1 
biztosító berendezési fönöh- műszakot indítanak. 
ségnél 2, az állomáson pedig 1 Az igazgatóság központi �s b;1gad kapot_t ok)evelet, a_ sz�.- t külszolgálati dolgozói már az c11üi�ta bngad cimet pedig 12

1 
elmúlt hetekben is mindent elbngad nyerte el. kö,·ettek a ten·ek teljesíté-

Persze a mozgalom tovább-
, 

séért. A szorgalmas munka 
szélesítését illetően még akad eredményekén t  értük el. hogy 
tennirnló. Hiszen a megye ,6 a korábbi időszakhoz \"Íszo
szolgálati helye közül még 29

1 
nyitrn, 0.8 tonnával több {, rut 

helyen nem ,·esznek részt eb- sikerült elszállítani .  Ez teher
ben az újszerú versenymozga vonatonként 11 tonna többle
Jomban. V. L. 1 t.et jelent. Sz!ládi Sándor 

A \'áci Űlo()n éplllo \·�ut.s munk�száUö lak%hOba·ten.e. 

1961. március l-től meg- 1 geinél l ehet engedélyezni. 

A szakszenezettel eg1elértésben 
A kéthetenkénti szabad 

szombat engedélyezésére a 
ki.:Jszolgálati főnök a szakszer
vezeti bizottsággal egyetértés
ben tehet javaslatot. 

A szabad szombat tartását 
az igazgat-Oság engedélyez-
heti a szakszervezet me
gyei bizottságával egyet-

értésben, 
ha a rendeletben foglaltak azt 
indokolják. 

kiesett munl<a;dőt az igazga
tos&g álta! jéváhagyott n1un
kaidő-beosztás szerint kell le
dolgowi. Ettől semmilyen el
téré t nem szabad megen
gedni. 

A munkaidő a hét egyes 
napJaira a hétfő, a két 
szabad szombat köz.é eső 
szombat és a szabad szomba
tot megelőző péntek k ivételé
vel - egyenletesen kell el
osztani és a munkaközi szü
nettel sem lehet több 10 órá-

Szabad szombatot csak két- nál. Hétfön, s szabad szomba
hetenként lehet tartani. Ha ez tok közötti szombaton és a 
munkaszüneti napra esik. ak- szabad szombat előtti pénte
kor sem szabad helyette más 

I 
ken a mW1kaidő - a vonat

napon szabad szombatot tar- közlekedéstől függően - 1 0  
tani. A szabad szombat miatt óránál kevesebb is lehet, de 

Szuhakálló-Mucsony új arca , 
Néhány évvel ezelőtt. ha 

egy ,·onat esös időben be1·obo • 
gott Szuhakálló-Mucsony ál
lomásra. a talpfák alól ma
gasra szökött a sár. Nemcsak 
a vágányhálózat volt gyengP 
és elhanyagolt, hanem az ál
lomás is régen kinőtte kere
teit. Olyan rövid volt a va
gányhálózat. hogy ha hosszabb 
szerelvény érkezett, problémát 
okozott a fogadása. 

Egy tavaszi napon azonban 
1 kotrógépek_ dömperek, föld

gyaluk kezdték meg a munkai 

1 
az állomás területén. Néhány 
hét alatt elegyengették a te-

1 repet, elké<>Zitették az alapot, 

majd megkezdődött az új, kor
szerű állomás felépítése. 

A szorgos munkáskezek ha
marosan újjávarázsolták ac< 
egész állomás területét. Elké
szült az új állomásépület. ÚJ 
váltóörhelyek emelkedtek az 
állomás két végén. A forgalmi 
swlgálattevönel, nem keP 
többé szültméretü helyiséJ
ben dolgoznia. Az utazóközón · 
séget is kényelmes váróter
mek várják. S aminek vala- 1 
mennyien örülünk, nem kel. 1 többé bokáig érö sárban "árn · 
az állomás te1iiletén. 

1 Csomós Valéria 
Izsófaiva. 

ti!}Is�::;'�e:,.a::::::05!! mamódositással kapcs:>htos 
hatot _ g ór.\val _ mun- egyetértési jogkört leadta a 
kanaponként kell figye- mühelybizottságoknak, pedig 

lembe ,·enni. ez a jogkör kormányha,,í,o-
Ha a dolgozó ki,·ételesen nem zat szerint csak a szaks70n· e
egész hétre. hanem csak egye· zeti bizottságot illeti ,neg. 
napokra kér és kap szabad- . . 
ságot, akkor ezeket a szabad- 1 T_apasztalat1;1nk szerint fe• 
ságnapokat a napi kötelező 1

ke2.1 a mW1kat egyes musw.
munkaidővel kell elszámolni. k i  dolgozók még nund,g 
a 8 órán felüli munkaórákat I helytelen hozzáálla. a. &Kik 
azonban a szabad szombat nem segítik, hanem gát.:i!1ak 
terhére nyilván kell tartani. 1 a norma- és idöelemzést. Hat
Ha az _így összeg)'.űlt órák szá- rányára van az elöhaladás.rn k m.i elen a 8 órat, egy_ n_apot a normások nem kielégito lel-a dolgozo szabadsagaból le · . • 1 • 
kell írni. szarna es szmvona a is. 

Ha a szabad szombaton ki- Összefoglalva: megálb;,ílha-
vételesen túlmunkát kell el- tó. hogy a Politikai Bizott,á,.,, 
rendelni, azt 8 óráig 25 száza- és a SZOT elnökséoének ha: lékos. ez�n f;iül az elsö 2 ór�- tározatában megjelölt reladfira ?O szazalek?s, , ezen , felul tok végreha ·tása a hib · k el-pedig 100 szazalekos tuJora- . . . _J . 

a . 
pótlékkal kell elszámolni, fel- leneie IS . biztositottnak l,;t
tére, hogy az érdekelt dolgozó szik. A sikeres végrehaJrn�
tulóra és túlóra-pótlék felszá- hoz az szükséges, hogy a ·zak
mítására jogosult. szervezeti szer,-ek még nz-

Ezzel a 1·endelettel hatályát gyobb figyelmet szen:�l it•nek 
veszti az ötnapos munkal1ét-

1 
a felvilágosító munkára es tel rnló foglalk_oztatásról ki- követeljék meg a ha:arulat adott valamennyi rendelet. szellemében való munkát. 

'\fará1: Ella fs Pentz b�ván mérnök a 411-1J4•es gép ka.1.:ánreult'fl"• üzsgáját ve-gzJ a :.zékestehér,·ári tütoblld>an 



, 1961. MARCIUS 16. 

A szakszervezet elnökségének. határozata a vezetőszervek 
értekezleteinek rendjére és a ielentések rendszerére 

A vasutas dolgozók élet· és munkakörülményei 

a kapitalista országokban 

A SZOT Elnökségének 2960 b) A szakszervezeti l:>1.z.<N- vezetoozerv milyen jelentése-
.december 24-i határozata ságok üléseiket Jlavonta t.ir,- ket kér az alsóbb szervektől. 
alapján a szakszervezet el- ják. Ell:.éPÖ esetben a jelentés ké
:nök.sége szabályozta a veze- c) Ugyancsak havonta egy- réshez az elnökség engedé-

A szakmai szö1--elség adminis:::tratí"?. b�ottsága 

prágai ülésének beszámolóJa bol 

tószervek értekezletein,ik szer kötelesek tanácskou.,1 ,1 lye szüks(;ges. 
rendjét és a jelentések rend- összehívni a biza!Jniakat. d) A megyebizottságo>! 
szerét. d) A szakszervez.eti bizott- evenk,mt egyszer adnak ie-

A h<itározat celja, elérni, i,ágoknál negyedév€Ilk&TJ: ientést e mllllkájuki-ól. A sta-
hogy a jelentések és értekez- egyszer ö=.ktiva érte.1<ezl<>• 

1 
tis<ztikai jelenté,t félévenként 

letek rendje novelje s�ak- tet kell tartam. kéS21tik. A szakszervezeti tag
szervezeti szerveink önállósá- e) A szakszervezeti bizov- gyűlések él> termelési ta,nács
gát és a kapcsolatok elmé- ságok reszortbizo;tságait ,cf- kozások t<IJ)asztalatairól ne
lyíté.sét. Az eddigrekmél fo- alább havonta egyszer - 1+e• gyed�venként a.dnak összesítő 
kozottabb mértékben \;el! hetőleg az SZB-illés után - jelenté.�t. -, biztosítani a vezetőszervek össze kell hívni. e) Az alapsz.ervezetek mun
tájékczódásá.t, Hletve az al- f) A bizalmiak szűkség kájukról éven!ké.nt adnak je
_sóbb szert,ek tájékoztatását. szerint. de legalább h.ivon'.a lentést a megyei bizottságok
Javítani kell a bi.zal.1niak és tartoznak csoportérteke11e- nak. A termelési tanácsko
?ajt11,k keTesztül a d-olgo:i:ók tet tartani, ahol megvi:at,Ják zásokról � taggyűlésekről 
tájékcztatását. Csökkenteni a csoportjukkal kapcool!'tvs pedig negyedévenként. Egy,!-b 
kell az í.rásos munkát. El.őtér- problémákat és feladatokat, je!entéseket csak a munka.
be kell helyezni a hatá-roza- tájékoztatják a tagságot w: tervükben meghatározott ese

A loapi,talista országok vas
u.ta.s dolgozói egyre több?.t ad· 
nak 111111.nkaerejükbö! és csi,
rébe e1711re kevesebbet kap
nak, ha figyelembe ,·esszük 
munkaerejük ido előtti el
ha.sználóddsát és embe rí igé
nyeiket. Ezzel k.a,pcso/a.!,ban 
tanulságos megfigyelni a kü
lönbséget a bérek és 11 terme
lékenyséo a.lakuló,<a között. 

követke.roket tapasztaljuk: a 
I 

Ausztrió,oa.,n az állami vas
birek körülbelül 14 száza.lék- útigazgatóság elnöke maga je-
1cal. emelkedtek. a munka tcT- lent.ette be. hoiq l9�17-tól 
melékenysége viszont 64,9

1

1958-ig az egy fore eso tex
százalékkal. Hozzá kell ten- melékenység 54 száza:éY.kal 
nünk, hogy 1956 és 1959 l-:ö- emelkedett. 1960-ban l9a9-hez 
zött a bérek öSSZessége 6 szá· viszonyítV>a 26 százalékkal 
zalékkal csökkent mert az csökkent az egy forgalomegy
említett idoszakban 250 é00 ségre esó alkalmazottak szá• 
vasutas vesztette ei állását - ma. 
ami hetenként 1000 állás O!aszor.szágbaln az egymillió 
megszűnését jelenti. forgalomegységre eső alkal

mazottak száma az 1950. évi 
2,5-ről 1958-ban 1 ,75-re csök
kent. anú a termelékenység 
30 százalékos növekedését je
lenti. A vasutak 1957-ben el• 
kezdett fejlesztési terve kilá
tásba helyezi további 8000 
munkahely megszüntetését. 

tok 1,-.,1grehajtásan.ak szervezé- időszerű kérdések,ről, dorr'.!- te'kben kell adm. 
3ét. a helyszíni segitését. nek a szakszervezetbe belep- f) Rélózletes Jegyzőkönyvet 

(A határozatot kicanato- ni akarók felvételfröl. kell veretni a szakszervezet 
san ismertetjük.) g) Azoknál az üzernek�el kongresszusáról, a központi 

1. A szak,;zerve�i , ezeiö- 1 és szolgálati helyelmél, ahol vezet&;ég üléseiről. a megyei 
SZttVek érleke7Jcteinek rend• 1 műhely-. LllEotve o,;ztJ.Ir•.1 · küldöttválasztó értekez:etről, 
je: 1 zottságok működnek. a?! ér- a taggyülé..sekről. Kivonaw:t 

a) A központi veretö,;ég I tekezletekre vonatkozoan a jegyzőkönyvet az elnökségi, 
szükség szerint, de legalább l �za.ks--zervezeii bizot1,,.;go<r"- megyei bizot1sági és ;za:k-
oegyedévenként üiesezik. mes:határowtt irányelve!<. er- szervezeti bizottsági vezető-

b) Az elnöks g általában vényeook. ségi ülésekrol. A kivonatolt 
havonta egyszer tart ülést. A közép- és alapszerveze- jegyzőkönyv ta1-<tal.Jnazza a 
Határozatait, az intézkedési tek értekezleteinek id5p<>nt- napirendi pontokat, a részve

Növekszik 
a munkanélküliség 

Az am,eri.k,a,! �,asut,a,sol<. egy
évi tárgyalás és sztr-J.j!denye
getés után elértélt, hogy bé
rüket két szakaszban 1 szá 

Egy amerikai vasúttársa-
ság elnöke megelégedéssel je
len tette ki, hogy vállalata mei 
10 OOO alkalmazottjával pon
tosan ugyanaikkora forgalmat 
bonyolít le, mint 1947-ben 
20 OOO alkalmazottal. 

zalékkal emelik. Ez az eme- Nagy-Britanniában \9-17 ota 
!és keve 'ebh a s-<aknervczet a termelékenység évente át
által követelt aránynal. ami lag 3 százalékkal emelkedett 
10--12 százalék volt. Ha ösz- a vasutaknál. A forgalom nö• 
szehasonlítjuk 1947 óta a bé- 1 vekedése 35 százalékos volt a 

rek emelését a tenneléKeny- lét.szám viszont 85 000-rel 
Sé� emelkedésével. akkor a csökkent. 

Felszabadulási-műszakot szerveztek 
terveket a swkmai, illetve Ját úgy kell összehango1n,, vők számát, a napireITTdi pon- A szombathelyi allomás és nagy segítséget nyújtanak a 
szakmaközi sajátosságok fi- hogy azokra a felsőbb s,::>.k- tokkal kapcsolatos vita lé- fü.töház dolgozói rendkívüli szocialista címért kü.zdő brigyelembevételével hozza. • . szervezeti szerv értekezlt,e nyegét és az intézkedéseket, 

termelési tanácskozásokon ha- gádok is. Tavaly tíz brigád 

�aitl kjl��t b;����� �� !'!:":��1ro�nt ;��= �:=e�
ka

J��k��itv�':= tározták el, hogy hazánk fel- versenyzett a megtisztelő cí-
és egyéb munkabizottsá;:ok ra kell törekedni. hogy a n,e- tését az értekezlet font056á- szabadulásának 16. évforduló- mért, s kooillük három el-
értekezleteiket lehetőség sze- gyei bizottságok rendezve- ga dönti el. nyerte a címet. Az idén már 

ja tiszteletére egy hónapos ün-rint a vezetőszerv ülései után 

I 

nye1 lehetőleg a hónap első g) A jegyzőkönyvet, illetve 17 brigád vesz reszt a mozga-
és munkaidon kívül tartják. két hetére - kedd, szer Jai vezetőszervek ülésén szerepló nepi műszakot tartanak. lomban. 

d) Negyedéven'ként megyei napokra - -nek. A s.:,,.k- előterjesztéseket és az elfoga- A két szolgálati hely dolgo- Március l-én kezdődött az 
bizottsági titkári és közpnnt szervezeti bizottságok rerJJez- dott határow.tokai, intézke- zói több pontból álló felaján- ünnepi műszak, az éves mun-osztályvezetői közös értei<ez-

j 
vényeiket lehetóleg a hónap dési terveket a felettes . • 

lelet kell tartam. ame;yr.ek harmadik hetében szerdai és szervnek rendszeresen meg j' lást tettek a menetrendszeru kaverseny újabb szakasza. 
napirendJét az elnökség m.m-

1 
csütörtöki napokon tartsák. kell küldeni. Ezenkívül a me- közlekedésre, a kocsitartózko- Április 4-ig eldöl majd, hogy 

katerve határozza meg. 4. Gondoskodni kell a s.1ak• gyei bizottságok a napirend· ! dási idő csökkentésére és a az állomás és a fűtőház dol-
e) A központ os;z;tályvezetői , szervezeti vezetöszervek, �i- re kerülő előterjesz.tések e,gy széntakarékosságra. gozói hogyan teljesítették részére havonta megbesre,ést 

j 
zaJmiak, szervezett dolgozok példányát az illet.ékes osz-

1 
. . . . . . 

kell tartani a feladatok vég- rendszeres tá.jékoztatásaról. tályna:k is küldjé4t meg. A vállalások telJes1tésében t vállalásukat. 
rehaj'tásáról, az 1dő6zerű len- ! Az alapelv az, hogy minden 
nivalók:ról. 

1 

szerv a hatáskörébe ta.rt�zó 
f) A megyebizottsá.gi re- szerveket, azok vezetőit ttnll· 

szortfelelősök részére f�l- szeresen t-ájékoztassa. 
évenh.�nt kell tartani é1 te- 1 A tájékoztatás rendszere: 
kezletet. összehivásukért az a) A központi \'ezetöség é:; A 9. szakosztály újítási feladatterveiből 
os:z.tályvezetö felelős. az elnök•é;, ülésein tájé�oz- 1 A vasut.asüremi távbe- 1 központoknál olyan módosí• g) A központ apparátusa tatót kell adni a kül- és bt-1- széÍö hálózat automatizálásá- tás kidolgozasa, mellyel 50 és részére a negyedévenként politikai kérdésekről. a sz•, ·- hoz megoldandó a használa- 100 vonal kapacitdsu 7 [)-tartandó értekezleten érté- szervezet munkájáról. � h;i:á- to:; a!központokna.l<. mellék.- PBX központok -pótla.sa.ra fel· ke1ni kell az apparátus m·,n- rozatok, rende!etek vé,;rc• központ (szatehtJ gyanánt ha zruilhatók legyenek. Ki-
kaját, tájékoztatá,;t adni a hajtásáról. u,uó felliasználáso kezelo zárólag a 7 O-PBX rendszer 
szakszervezet előtt álló fci� b) A szak;;rervezet os-ztály-

igénybev.átele nélkül. A ki• vasúti követelményeit kell 
adatokiról és ismertetni a vezetői tájékoztassák az oa- menő híváso.ara né�,e a swl- figyelembe venni. Városi 
gyakorlatban bevált módsze- tályok munkatársait az iclő· gáltatás maradhat alközponti áramkörök helyett 50 von<l· 

tomatizálással jaró. gyors hí
vási és bontási leheroségek
ben jelentkezik. Gazdasági 
elöszámitás nem , égezhető 
Eszmei alapon 1500 formt 
újítási díj k,erül folyósita.sra. 

Határidő: 196 1 .  111nius 3G. 

F-rancüwrszá,gban az utasok 
száma az 1958. évi 553 millió, 
ról 1959-ben 568 millióra 
emelkedett. Az áruforgalom 
21 1,9 millió tonnáról 212 mil
lió tonnára. A vasutasok 
száma 1946-ban 490 356, 1959 
júniusában 359 OOO, 1960 áp-
rilisában 354 115 volt. 

Betgiumba-n 1950-59 között 
47 százalékos termelésemelke
dés mellett a létszám több 
mint 10 százalékkal csökkent. 

Emelkedik 
a balesetek száma 

A munlta intenzitásának fo. 
kozása 5úJyos következmé
nyekkel iár a balesetet ille
tően is. Az amerikai vafutak
nál 1959-ben munka közben 
169 vasutas halt meg, a se• 
besültek száma 13 759 volt. 
1959 tizenegy hónapjában a 
balesetek száma 3693 volt. 
sremben az 1958 megfelelő 
időszakának 3328 baleseté• 
vel. Ugyanebben az időben a 
vasutasok létszám.a 47 000-rel 
esökkent. 

A kapitalista országok vas
utait a gazdasági élet foko
zottabb militarizálása és mo
nopolista koncentráció jel• 
lemzi. A munka intenzitásá• 
nak fokozása, a mo.nopóllu• 
mok:nak hasznot jelentő kor
szerűsítése, a munkakörülmé
nyei< rosszabbodása megma• 
gyarázza a vasutas dolgozók 
1960-ban vívott harcainak mé.. 
reteit. (Erről a követk.eZÓ �á.
-niun.kba:n írunk.) 

reket. szerű kérdésekről, jellegű is, a bejövő hívások r..s egységenként 3 db 50 pe, 
h) A központban az �z- e) A központli veret5ség szempontjából azonban a riódusú kétirányú trönk szük-

1 
tályvezetői, összmunkatársi tagjai, valami:nt a meJYe és központ a szomszédos góc- séges. Ezen felül „O"-ás szám 
és osztályértekezieteket ál- szaksrervezeti bizottságok Té· km;pont számmezőjében ön- beadásával egy mellé-helye
talában szombatra kell tcr• szére havonta írásos táJé!'oz- állóan helyeZkedjék el. A zendő távolsái;i vonalk_ap�
vezni, hogy a :központ veze- tatót adunk ki az idá6":t>rú gócközpont regisztere a hí- ló trans-zlátoraval attárcsaz• 

Hordrugó kiemelő és szállító készülék 

tői, munkatársai a megyebi- kérdésekről és feladatokról. vottra jellemző két vagy ható hurok épüljön fel. A 
oottsá.gok és a szakszervezdi d) A megyei bizottsag,Jk három utolsó számot a ve- többi vonalkapcs,oló felé me
biottságok érteke?Cletein rend· üléseiken, az SZB-tibkári ér- 7.érlő áramkörbe való áttöl• nő vonalak száma 5--(l lehet. 
szeresen részt vehessenek tekezleteken tájékoztassálr a téssel megegyezően a mellék- A vonatkozó műszaki doku• 

2. A közé)l6zervi értekez1e- bizottság tagjait, illetvt> a kö7.p0ntba töltse át 5 a gé- mentációk a gyártmány szer-
kk rendje: titíkárok.at_ a kül-_ és bel�li: pek beállítása, illefre a kap- kesztésére alkalmas forrná-

a) A megyei küldöttér'e- tikai ke�ésekr�l. az elozo 
I csolat felépítése ennek alap- ban készítendők el. 

kezletet sz;ük.ség szerint,  de a érte�ezlet ot.a vegzett _rrw,- ján automatikusan törtéojé.lt. Műszaki irodalom: a Beloikét választás között legalább károl, a fontosabb határcza· 1 Bontásnál fennakadás, -.,agy annisz Híradástechnikai Gyár 
egyszer össze kell hívn.i. Fi>l• tokról és rendeletekről. E:se- indokolatlan fővonal foglalás Zei-rásai. 
adata: meghatározni a megye tenként előadást kell ta.rt2ni nem történhet. Műszaki támogatást ad: 1erületén az alapszervezetek a szaksz�rvezeti mozgawm A melléklközpont csak Kiss Lá..scló fómér-nök T. B. munkáját. A küldöttértekez- helyzetérol. . egyetlen gócközponthoz kap- Közpo·nti Fónölc.ség. A fe/.a.d,a.t leten a megyei bizottság kö- e) A fent1e'k1hez hasonlóan csolódhat az egységes hívó, megoldója az újítási díjón feteles beszámolni a munká· a megyebizottsági raszortfe- s,zám miatt.. El.készítendő a W! 2500 fcni:nt céljutalomba.n jukl'ól. lelö.sök az alapszervezeti re- vonatkozó műszaki leírás uta- részesül. b) A megyei bizottság szük- sZvrtfelelő.sök értekezletén, a sításba illeszthető módon va• 
aég szerint, de legalább h.3- szakszervezeti bizottságok a !amint a telefonkönyV �r-

A megvalósítással várható 
k ·1· alam eredmény: A javaslat meg-vonta egyszer űlésez.i . Az a taggyu eseken. v i.n.t a kesztéséhez szükséges ú,tmu- oldása esetén várható évi ülés után tartsanak munka- mw1kabizottságok értekezle- tató. A 7. D, köz.pont áram- megtakarítás elöszámítás 

ertekezletet, ahoi értékeljék a tén kötelesek rendszeres tá- köri rendszerében változta- alapján kb. 400 OOO forint, 
l"égzett munkát. jékoztatást adni. tás nem történhet. A megol- mely szerlnt 7 százalékcs 

(Veres Béla és Gábor József újítása, 

Bp. Nyugati Kocsiszo/gálati Főnökség) 

A vontatási fiókműhelyeic- lyen levő két kilincsmű közül 
ben teherkocsi részleg-vizs- az egyik a készülék működte
gáknál vagy e,gyéb olyan ja- tésére, a másik a tengely rög• 
vítási munkáknál, amelyeknél zitésére szolgál. 
a hordrugót le kell srerelni A hordrugó kiemelése a kö-
- nehezebb rugók esetén -, vetkezőképpen történik: 
3 dolgozóra van szükség. 

1 

A készüléket a hordrugókö-
Az újítás s.zerinti kiemelő teg alá gördítjük., a kilincs

készülék gyors és könnyü művek nyelveit megfelelő 
helyváltoztatását 4 kerék biz- i rányba helyezzük és a kar 

e) A megyei bizottságnak a f) A szakszervezeti biza!- dás alkalmas legyen a buda- újítói díj esetén az újitó 2ii 
szakszervezeti titkárokat miakat rendszeresen tájékoz- pesti központokhoz való csat- ezer forintot KP-P. 

,, 
,;zük:ség szerint, de legalabb tatnJ kell az SZB munkájá- lakozásra is, fizikai és ,iti,i.-
negyedé\·enként egyszer ö<z- ról, a fontosabb határozatok- vóc.sévéuel Lezárt vcnwlO'll, Határidő: 1961. június 3o. 
sre kell hívni. Az értekezlc- ró! és rendeletekről, valamint valamint a vivőá.ramkörókö,i 3· A TRT gyártmányú in-
ten értékelik a szakszervezcti a munkájukkal ÖS6zeofüggő, a egyaránt. duktív hívású szelektoros be-
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kamódszereket. felhasználásával szervezzék 
tat Lajos v. v .. - " láshoz. A működési követel-

::�!�I?fA�:::
t

:��;= -�� :t!!�S��=�!��= �;�ás:fe�! /;�r� t� �];1-;·71:_�9- u:��r: 
- rint céLj-u.ta.lom.ba,n részesül. Elkészítendő olyan leírás. gyedévenként, az alaP5zerve- koztatót az aktuáJis politikai A megva,Zó.sitás.sal várható 

zeti reszortfelelősöket leg· é,; szakszervezeti kérdésekröl. e·redm.ény: A meglevő alköz-
melynek alapján a közpo

n
t
• alább félévenként értekezkt- 5. Jelentések és jegyző- pontok ÚJ. kiskoo.pont kifei·-

csatoló és egyéb szükséges 
· k k"" k ds mintakészülékek legyártha-re kell h1v:ni. !tt érté elik d onyve · ren zere: lesztéséig is - teljes elbasz- tók. munkát. meghatározzál< a a) Évenként egy esetben nálódásukig _ továbbra is 

tennivalókat, összefoglaló jelentést adunk felhasználhatók anélkül, Műszaki irodalom: InduTc-
e) A megyei bizottság tar- a SZOT Elnökségének szak- hogy a távválasztási progr

am tív rendszerek mü.sza.ki le
fozik megyei szinten féléven- szervezetünk mu.nkáját·ól. Ezt célkitűzéseit minőségi és szol- írása:i. 
ként bizalmi tan;\csko?..ást a jelentést fel kell használ- gáltatási szempontból csöl<- Műszaki támogatást ad: 
összehívni. ni a következő évi munka- kenteni kellene. A használat- Mia.snikov Bálint m. tanác.sos 

3. Az alapszervezeti érre- program kidolgozásához. ban maradó központ értéke KPM 119. A. 
ke-z.letek rendje: b) Félévenként szak.szerve- 700 OOO forint. mely után 3 A feladat meova!óSitója az 

a) A szakszervezeti ta&· zeti statisztikai jelentést kell százalékos újítói díjozás.t vé- :i iítá,si díjon felül 500 forint 
gyűlést, mint az alapszeT'.'e-

[ 

készíteni. ,·e alápul, az újítói díj 21 IJOO 
I 

céljittalomban részesül. 
ret leg,elsöbb szervét szJJh- e) A� elnök.s.§g féléves mun- forint. · A várható népgazdasági 
i;ég szerint, de legalább ne- katervében meg kell ihatáraz- Határidő: 1961. iú:n,ius 30. ere··m�r,y a közvetitoi m1Jnka-
gyedévenként kell összehívni. ni, hogy a tervidősrakban a 2. STB-2/5-ös automata hely elhagyásában és az au-

tosítja. A keréktengelyen 5 
mm-es vaslemez alapra két 
tartóoszlop van erősítve. Az 
oszlopok az emelőkarok függr,
leges irányú mozgatására szol
gálnak. A mozgatást dl'ótsod
rony végzi, melynek vezetésS
hez szükséges felső hornyos 
tárcsák tengelycsapjai az 
oszlopok felső részén vannak 
elhelyezve. 

A tartóoszlopokat 45 fokban 
elhelyezett csőtámasztékkal 
látták el. A támaszték alsó rJ
szén van az alsó hornyos tár
gyak forgatásához és a drót
sodrony rögzítéséhez szolgá
ló vízszintes tengely. A tenge-

függőleges irányú mozgatásá
val a tengelyt elforgatjuk. A 
tengelyre ékelt hornyos tár
csák elforduLnak, s erre a 
drótsodrony végei felcsava
rodnak. A dl'ótsodronyok a 
felső hornyos tárcsákon át 
az emelőkarok alsó részéhez 
rögzítve vannak, ezáltal a fel• 
csavarodó drót.sodronyok meg
emelik az emelőkarokat és a 
hordrúgó kiemelődik. 

A helyéről kiemelt hord
rugót a készülékkel együtt 
kihúzzuk a kocsi alól és le· 
eme1jük a készülékről. A 
hordrugó felszerelése íordí• 
tott műveletekkel végezhető, 



1961. Mi\RCIUS 16. 

EGY TANULSÁGOS KIÁLLÍTÁS 
Budapesten, az Alkotmány Amint ism:retes 1956-ban �gy I ge, ébersége �ok esetben segí

utca es a Bajcsy Zsilinszky út K utasi, l9o9-ben egy Halasz- tett leleplezni ezeket az ele
sarkán nagy érdeklbdésre sza- né nevezetű bandita és cso- meket. Tavaly 20 vasutas dol
mot tartó kiállítás nyílt a kö- portja egy repülogép személy- gozót tüntettek ki a „Kiváló 
zelmúltban. A Belügyminisz- zete életének veszélyeztetésé- határőr'' jelvénnyel, akik éber 
terium és a közlekedési szer- vel akarta a repülogépet a ha- szolgálattétellel hozzásegítet
vek együttes re.ndezésbc·n mu- 1 ár átrepülésére kényszeríteni. ték határörségünket ahhoz, 
tatiák be. tényekkel bizonyít- Persze vannak .,enyhébb'' hogy az illegálisan bedobott 
jak a népi hatalom ellen ak- formai is az ilyen jellegű kí- J ügynököket még munkájuk 

namunkát folytato belsó ellen- sérleteknek. Gy5rból például j megkezdése előtt el tudták 

forrndalm1 elemek. az ellen- a múlt évben a vasutas doJgo- 1 fogni. 
forradalmi emigrác10 és az zók ébertelensége miatt három 

I 

A kozlekedés széles terüle
imperialista hirszerz5szervek személy szókött k1 Ausztnába tén dolgozók :-- s így a ':asu
tevékenységét, amelyet a köz- úgy, hogy egy terményt szál- ta.; doli;ozók 1s - nagy figye
lekedés teruleten végeznek. lító tranzit vagon szelJőz§ ab- lemmel teki ntik meg a nem 

A b.iállítás célja többek kó- l_akán . bemás_ztak. Miután az 

I 

mindennapi !ti.állítást. De 
zótt az, hogy a közlekedés és I olom;.arak sertet}enek voltak. nemcsak megnezik, hanem_ E:1-
hírközlés dolgozói meg haté- , a h�tá1:on m_ei;elegedtek ennek gondolko�na� felette, lE;sz_;1nk 
konyabban segítsi,k azt a eszz_evét<;le�esevel. Vagy,_ az a �anulsagokat, s a iovoben 
munkát. melynek célja nép- egyik bec�1 ?1otorvonatnal a j ny1t?tt szem.�el, _éberebb":n 
köztársa águnk védelme a be!- laza ellenorzes miatt ket em-

1 
orkodnek a raJuk b1zott vasut 

só es külső kártevok ellen. ber az . ülés . alatt _megbújva I felett. Népi á!J�mun k . zavar
Nem tehet figyelmen kívül �kart _k1Jutn1. A;z egy1k vasutas talan m�nkaJat. feJl 5d�sét 
hagyni. hogy bár a külső és cb_�r�ege akadalyozta meg a nem hagyJák megbolygatni. 
be!. 0 ellenséges elemek az el- szokcst. Miután a kiállítást Buda
lenforradalom teg)-veres le- Sokszor személytelenül hru.z- pest dolgozói meg1elór.tették, 
verésével alapos leckét kap- nálják fel a vasutat ellenséges a vidék közlekedési dolgozói
tak - nem mondtak le res- célra. Előfordult, hogy az nak, a vasutas gócpontok dol
taurációs kísérleteikről, kém- egyik nemzetközi vonat mel- 1 gozóinak is módot adnak arra. 
es !elforgató tevékenységük- lékhelyiségében juttattak ki ' hogy megszemlélhessék az 
ről. Ez a kiállítás is bizonyíté- kémadatokat. utóbbi évek egyik legtanul-
ka, hogy még mindig talál- A vasutas dolgozók segitsé- ságosabb kiállítását. 
nak ingadozó embereket, aki-
ket rágalmazó propagandájuk-

AKIK JÓ PÉLDÁVAL 

JÁRTAK ÉLEN 

A lermelősZÖvetkezeti moz
galom S;tervezéséból Ka
zincbarcika állomás dolgozói 
közül is sokan kivették a ré
szüket. De még tób-ben van
nak olyanok. akik földdel 
rendelkeztek és az el ők kö
zött Jépwk � a ts;i-be. 

Czecz János állomá •i dol
gozó feles.lge például 10  hold 
földjével lépett be a sajóke
resztúri tsz-be. S<tkan követ
ték példájukat a forgalmi. a 
pál>-afen ntartási és a iűtö
házi dolgozók közül is. 

Eddig nagyon sok ,·asuta�
nak okozott gondot a löld 
egyéni megművelése. Persze 
mindez a vasutas munka ro
vására ment. Ez m0$t túnik 
ki igazán. Azok közül ugyan
is, akik mar beadták földjü
ket a tsz-be. vagy feleségük 1 
lépett be. többen szakvizsgá' 
tettek az utobbi hetekben. 

Bebá.n RÓ7.sa 
Kaz.incba rclka 

Százfizenharmadszor 

Az idén szá:ztizen.ha.rmadszor ünnepe!jii,k történelm.ii,nk 

egyik legdicsőbb korszaka, az 1848-as szabadságha,rc hóse_it, 
akiknek szobra elé az évfordu.Um minden évben eLhelyezzu.k 
a hál.a és megemlékezés kasz01'úit. 

A ví-rágbontó tavasz am'Ú{/yis ünne,pelc virágait filZi k-o
sz01'úba. Március 15 az első virá.q a mú!t század fájáról. Ez 
a vi-rá.g az idén száztizen.harma.dszar nyílik s.zámunk-ra. S 

mint minden hagyományos ünnepnek. ennek sem külsőségei. 
a legfallentösebbek, hanem az a tanulság. amelyet a jelenknr 
sZ>imá.ra jelent. 

Petőfit. a �·oltó, é, dicsö k.o,rtársait, a 48-a,; lfja.kat, a 
sza,boosá.gharc llöseit nem /,ehet ma már csak vi-rágga.1. kö
szönteni. Má.rcbust, Petöfi és Táncsics má-rciu.sát nekünk tet
tekkel is köszönteni keU. Tettekkel a munlea frontján. a.z 
üzemekben, a földeken. a. vasúton, a hi·vatalokban és <IJ.Z isko
lcik.ban egya-rá.nt. 

Ha. Petőfi most újra élhetne és márci.us 15-én oda.állhatna 
a Kemzeti Múzeum /kpcsöjére a 2 milliós i;il.á.gvárossá nőtt 
Budapest közepén, vajon eLf0{1<Ldná.-e tetteinket, alkotásain
kat ? Elfogadná-e a soha meo nem a:tku.vó költő, aki a 1,:i-rá,. 
lyokra ki merte mondani e halá!t. s a.ki maaa is elindult a 
harcba, a világszabadság harcmeze1ére csatázni és meghaLni a 
sza.ba,i.ság<!rt, amelyet annyira szeretett. 

,1 -r.ii ne1"!;edékúnlc h·t méltó a.kar lenni dics,; elód.eiliez 
- márpedig méitó akar Lenni - akkor nem 1,-árhatja ötbe• 
tett kezekkel a jobb és szebb életet. Szorga,Lma.san. fá.ra.dha
t.atl.anuJ. kell dolgozn.wnk, hog11 egyk.01' mi-ránk is tisztelettel 
emlk-kezzék majd a.z utók.01'. 

Aktíva értekezlet a szegedi igazgatóságon 
kal befolyásuk alá igyekez-
nek vonni, S a maguk céljai- K·,tu''ntete'sek a nemzetko"z·, no"nap alkalma'bo'I A szegedi igazgatá;ág veze- adódótt, hogy a telhervona-
ra felhasználni. tói, mint eddig minden É-v- tainkai terheltebben közle-

A belső ellenséges elemek ben. az idén is összehirLák kedtettük. 
igen jelentős anyagi és politi- Márcms 8-án, a ncmzeiköLJ 

I 
Déli pft., Hoffer Mátyásné I 

Ka.tó Mihályné Dió.,gyór _fth., azoknak a �o
. 
lgálati he

. 
lyek- lgazgatós;igw1k 1961-ben, 

kai tamogatást dveznek az nünapen , a Va uti Föo,z'.l'} P�cs fth., A ndó Zso/1a �- Fn;dnch Vilmosne } elep1t- nek a veze:o:t. ahol a legna- 98,,6_ s��k05_ i:nenetre,1ds.re
i mperialista h írszerz5szervek kultwiermeben gyűltek osz- kesc,,aba all.. Hartma.11 Ka-

, 
menyi Vasanyagianto OV„ gyobb szaJhta�i feladatok Je- J ruseg1 ce1kituzest kap�tt. A 

és azok támogatói, a nemzet- s.ze azon. a vasutas nok. atok I roiyne Szombathely Ig. II .  Barna LA;os1u, i\11skolc lentkez.nek. tehervonatoknál 81 szazalé-
közi burzsoázia részéról. A példamutató swlgálat ellátás I o ,  Mt/w János ne BVKH, TBFF„ Ku,s Sá.1i,d,orn� A . ktivaértekezlelen Abra- kos menetrendszerüséget kell közlekedés és hírközlés az m el1elt tevekenyen --�,,t-

1 

ozv. Ba.nc.zik Anlalne Szol- i\:.IAVAF . . Uji;a.r, Fe,rencne há.mz 
1ntal elvtars, a üsong- elérni. de feltétlen szüJ,....éimperialista hírszerzőszervek "észnek a világ asszouy,ut nok1 Jj. űV .  Wéber Mária l(uru;zentrruklo:,-Ta,;s . fth., 

, rád megyei ártoizottság tag- ges. hogy , az _1960-as 5Z1;1t"t által különös érdeklődést ki- m., legiobban foglalkoztató Bp Józsefváros pft„ Kovacs ozv. Szabo La.;osne Vasutter- . . - ·szt �tt a 81 .79 szazalekos eredmenyt váltó terület. hiszen ezrekre kérdes, a béke megszilardíld- Gizella Diosgyór Va,;gyá,. vczb ÜV . Tószegi ESzter Ja 1� ,e 
. 

v · . teljesítsük. 1961-ben orsza;;o• rúg azoknak a magyar köz- sál}an. áll . vezér Lá•:olóne Uta&el- MA v Autofuv. fon„ öz.v. l Kiss Karo!y ,gazgatohelyet� san áUag 600 kocsival t.öb
lekedési dolgozoknak a szá- A jelenleYok előtt Soproni hito ŰV„ Kaltenbach An'al- Nagy Károlyne Anyag':jzsg. � megny1t6Ja u\a� Bon<?_d1 bet kell megrakni. mint 1960-ma. akik kapitahsta országok- József a ,zakszei·,ez.el meg- 1 né Bp. Nyugati músz„ l<iss Fon „ Hanel Ferenc>n.é Hazke- Ja1WS, az igazgatása� vezetoJe ban . arni mintegy 102 millió ba járnak. Közel 3ooo nyugat- bizott fot.i.tkára tartott be- Alál'ia l\Iiskolc fth., ózv. Ko- zelo F'őn„ Szi.klai Erzsebct ismertette az. 1 960 ev1 tervek tonna áru elszálHtását jelenti. német és osztrák vasutas, ha- számolot a nemzetköz., nö- vács Györoyne Szeged TBFF„ Közp. Nyomtatványtár, Mik- teljesítését, a hiányosság�kit, Mindez fokozottabb helytáljós pedig rendszeres szolgálati nap Jelento égéről, a!i asz- Rátóti Ilona Kiskunhalas áll., !ós �e r':tln BVKH.' _uoetváti j majd ��kelte a h�ron:iéves 1,;st. fegyelmczetteb. utas1-úton van hazánkban. Ezt jól szonyok békeha1·cának fo:i- Németh Mci.tia Szombathely Mihalyne Miskolc Tiszai pu., terv szalhtáSJ eredmenyeit. tásszerü munkát követel tudják ellenségeink. s állan- tosdaitról. Az u„ nne•'J be•ze- a·11., uol!o·s,· La· �7lo'ne' Land- P.� r"-'1· Gyula· ,•e' Bp ......... enc 1 · · ·t · 1 k ák "tt" k k t ~= ,- • ,, •� ':-= •.. . · "= : - Megállapíthatjuk - mon- A tervezes megJaVJ as,a me • dóan utalj kbzo u azo a 

det k<>'veloen .:venietJ, Jó- Jer JJ. Osztos· ·-... "r.. Bal'·" 't Lőve Ferencne 1 · 11 ·· b k t • =•""' ,_.,,_ varos P, .. . t . dotta -, hogy a sz.egedi iga,.- lett a tehervonatok átla-a gyenge Je _emu em ere e ' z•ef mrn iszterhelyette�. a nyi Györgyné Balparti Blzt. l\h_skok ft.h. Sz<!kel
Y_ 

Marg,t gatóság szolgálati helyeinek gos terhelésének amel.ásére ��;��
e

�:!f:etyen ,;i�:ka::: l\lAV vezérigazgatója köszo,1- Fennt Főn., Csépk.e Balázs K?zp _ _  Nyoml�t':'anytá:· Szel- töbl}sége a feladatokat m.:,g- is nagy gondot kell fordita11i. felhasználhatnak alias céljaik ] 1.ötte a rnsuta., noket maJd Ba-rnabcisné Záhom· áll.. ko Julianna Nytr�gyhaza áll.. oldotta. Igazgatóságunk 1960- A 806 Ionná ten;<;z.:\mot 
érdekében 

J

"tadta a k1tun e!e.;eket. A rl7..er Ferencné TBF Közp. C:upor 'I'iborne I\IAVAF, ban 1 1  szduslc kal több aJ'Ut igazga:tóságunknak túl kell · . • Kl\'ALó VASUTAS KI- " • ,:, ,  Vo;k01.•t 1s Olga . Nagy_kamzsa száHított. mint a;t előző év- 1 teljesíteni és sokkal tóbb Sok tanulsag_o_s esetet tar- TO. TETÉSBEi - RléSZE- f '.\,l'..INI::.Z:T�R! ,ELISi\1E���- ,a L Ronaszeht S� n<iom<! ben. A több min t 400 OOO tou- iránm·onatot kell képPznie, n� !el
_ 

a kiallito�t,  ta_bl_ol,_·, "ÜLT.· Balogh E"ter ,.. ,  •. � ,,-· BE_ N R
, E.sz_E, s

űL_T: . Fe,.,_·e.e O k I A lr ' "·',a , · 
I k . k "' �� '" .... J ,,. ü mi_s o,c P •··.. c.., _en '--"" na többlet árumennrisé0 el- mint korábban. A feladatok am� ye en sainos \asutaso . ,·ós allornás Fodor Ju.na.,ina. l.A.$zwne Lundle, _JJ. V„ 0 l},ccen Szam, t'<>n Se � 

haJos_ok, _ postasok s_tb, fény- Kt· .skunhaJa.• fth., Suba Anna Sart _Mana TBÉF., aw. Var- e • . 1 . · · . ". - szállításához csak 2,5 szaz<i- közé tartozik a vonatközle-
ké t t l I k. A •> 

Do re.s Karo une Kiskul"felegy� lékkal használtunk fel több kedési terv fegyelmének biz-.. pe, ,s_ meg a a JU z Landler Jj. űv. Gara, Lu- ga Janosne moov1cÍ.r· F'ateli- haza all., R. V?'rlJ<I. Jozsctne 
kocsit. mint az előző évben. A tosítása. ami az egész vasút-uvegszekren�:kekben ott , íek- ;osne Kőzp. szert Fon , rar- to, S=ekere,, l· er�ncné Dom� Landler . 0. '-toszer_;.ar F�n., kocsiforduló idönél vi.;zont üzem m unkájában döntő tészenek a k_emtevéken:i;:seghez ja11t Ja.nosné Swlnok Jj. U V. bo,ár fU1., Hon'tlth An.!a.lne Lu._ kácsha.;:1 [Sti;anne �ztalrn- emelked"'s volt A mozd1'tott nvezo·. has�nált act.o: es vevoberen- Varga Jolán Ilona Bp Déli ;s.ec. kein •t pft. fán . Csorb:i ll B 1 L,ás W7l€ = 

dezesek. kulo?f�le fegyvere!'. ú l l  Zádor Zoltánné \'a.,ut- Gyuláné Szabv. fán .• Szántó 
,·ar� '.' . · a azs - .: rakott kocs.ik mennyisége 11 ·A hozzászólók hel vi!eii 

C_sempesze� oraka� és egyeb tei:; ezo ŰV„ S,:a,u.erwe,n Te- Jo�•• f••� MAV PVA., Kato11... Bp. eli pu.  százalékkal emel kedett az konkl'etizálva mondták p]. mit targyakat la�hatunk, amelyek- re4 :v!A V Jegynromda F m., La;osne i::>!. Géptelcp .. •Ny.r- Gratulalunk a kitünletet- elózó évihez "iszonyitva, de 
I 

kell tenni annak érclekéb<>n, kel meg�zédítették ezeket a Leh<'lvan Sándorné Szeg,d Ja!_v, Ed.ene Landler Jj. üv„ tcknek és , alamcnm~iülrnek a tehervonatok gőzmozdony- hogy a.z ötéves terv első évé-szerencset len embereket . . C t· 1 • E ,.., . 1\Iuller Jcrnos11e MA v Kór- to,·ábbi eredménves 
·
munkát szükséglete csak 7.3 százalék- nek vasútra háruló tervfel-A sok eset közül egy-kettőt pit. lon . a,; tg unie lw.re- · · • , · ki,·ánunk '. 

. 
kaJ lked tl b 'l d ] '  ' d' k emUtünk meg. Gy�kori. hogy 11.,, Bp. Józsefváro:; all. Fo- haz, Balsai Jozsef� . Miskolc - eme - e . ami a oo a atait te Jes1 teni tu JU -. 

az itthoniak „támogatása·• cí- d<>r A ra nka Dombovar pft. Lp, ű, �11. . rl berl Lld_ ?· l:.s;-1h.1 . � ... .. ... .. • �  .. ... ... ·: ... ,. .... : • •  : .  ,• ... ., .. . .. •:. • . .... • . .. . . .. ,�,., · , bb 
.. . k t · t- r n :We�zaros Sándonie JJ. \ .. '-somor E,�-.,a _ Tüdo: men nag)o ossze?e e JU . _ . \'ogyinlt.z.et. Ap-ro Jozsefne tatnak be - megtevesztve a B '· Klf 

"·. . � _ _ ·� még jóhiszemű embe11 is -, ERDE:Sl;&S VASUTAS KI- Miskolc . 1�-. _Bos4e G";'eUa 
ellenséges elemek pénzelésé- TÜ 'TETESBEN RÉSZE- Sz?mlxltnely JJ. ŰV .. : Nt.ebrl 
re. Ilymódon „segélyezték" SÜLT: Tóth Sándoni,; Zá- 1 

Dei�sné_ l\lAYAF. o.:w. Cal 
például egy hajóson keresztül hony all„ Mesterhazi íu./ �rn- 1 1;_1! anne . Fi_izesabony • . .rt.11;. 
Atkári Taszilót, aki hazánk- na Beled áll„ Pogá1111 A nd - \ ida La!"sne D�n�e��1 JJ. 
ban kémcsoportot hozott lét- rásné Bp. Keleti pu.. .\Iar- OV„ Sa ndo� Pálne Zahony 
re és a beküldött pénzt a már 1:u., Klára Dunakeszi Jj. űV., aU„ Gras.w.1 I�n!I ;\'11"'Kol': 
előzőleg kijuttatott állaxntil- I�opács, .Joosefné Iván dlJ., J.1. ŰV C&e�t:a.Ti Vilmasne_ 
kok megfizetésére fordította. Korác.s Júnosne Debrecen Anyagv 7..sg. Fon„ Devecser, 

W ard-Leonard rendszerű 
villamos motorkocsi próbaútja 

Tibomé Székesfehérvár JJ. 
ÜV„ KiSmi.hók Sándorné 
Landler Jj. ŰV., Z. Papp Já
nosné Dcb'l"ecen Jj. ŰV„ Ele
fá.nti Pci.!né Va'-. Főoszt. 6. 
szako. 

VEZÉRIGAZGATÓI' ELIS-
MERÉSBEN RÉSZESÜLT: 

Sikeresen befeie2lték a Ward 
I 

s�agok ".'"-�utai. ahol a vasut- , __ -Leonard rendszeru villamos v11lamos1tas elteriedt. 
motot•kocsi első próbaútját I A MAV viszonyai között 
Budapest és Gyár között. Ezt leheto.:ég van arra,_ h':'_g;)'. két Nemes cselekedet a kocsit 1 955-ben gyaMot'ák, 1 villamos motorkocs, koze be-
különböző gyártási hibák mi- iktatott 4-5 S7-€mélykocsi, al, Berente szénpályaudvaron att azonban nem helyezték I vagy egy villamos motorko- t ! . · 't laál F h . . . . forgalomba. A Klement Gott-

, 
csi utan kapcsolt 2-3 sze- ; Je 1 �zo

tá •. a�ot " ert:ar1 
wa1.d Vi.!lamossáoi Gyár a mélykocsival közlekedtessen erencne \Jrasz. 
MAV szakemberek útmutatása ún. rö, id gyorsvonatokat. l Feh�1'\·áriné a kö:-elmúltban 
alapján elvégezte a főmotor I A villamos motoros vonta- adott eletet . egy _f1;1gyereknek 
átépítését és a kijavított ko- tásnak igen nagy előnye az, 1 a „ miskolci szulootthon�a:. 
csi két négytengelyes személy- hogy a J<ocsi mindkét , � Szule1 . már nem élnek �erJe 
kocsival 90 lan utazást sebe�-

1 

vezetó allás van. ezért a fej- k.atonru szolgálatot telJestt. 
séggel tette meg sikeres pro- állomásokról néhány perces Amikor kikerült a szülö
baútját. tartózkodás után vissza tud otthonból. sok problémá-

A MAV"lak az a terve, \nduh·)i és ezzel _en_1elkedik az I j1 volt. Néha az anyosa . meg
hogy hasonló rendszerű, de 

I 
allomas befogadokep�s�ége 1s. latogatta ugyan._ de neki_ nem 

Jenyegesen korszerűsített vil- � MA V _megrendel�ere az n:-erte elmonda111 gondJat. ba
lamos motorkocsikat rendel ipar a masod1k oté,•es terv- 1 iat. Eln1ondta azonban a Iá
az ipartól melyeket 19G-l.- · bcn 2 db korszerű eg1·enir:.í- 1 togat.íst te,·ö berentei szén-
1965-ben 'forgalomba állíthat I nyítós mo;orkocsit fog leg�ár- pá(yaud)'llr do:�o'.'6 . , nóin��
a v,llamosltott vonalakon. tani, me!Jek 1gen nagy gyor- aki!< masnap kozoltéK a no
Gondos kísérletsorozat é;; köz- sító eróvel rendelkeznek és tanáccsal. hogy milyen hely
veleményk7Jtatás elózi majd alk:im:as_ak arra, hogy na�y- zetben _van_ a gye1mekág,ras 
meg az újfajta motorkocsi k sebessegu gyorsvonatokkent Fehérvanne. 
forgalomba állítását. A szak- közlekedienek. A fiatal anyát ettöl a naptól 
emberek véleménye szerint A próbafutásokon részt szinte minden nap meglátogat-
ezek a kocsik alkalmasak ar- vesznek az ipar és a MAV ta valaki. Ajándékot vittek a 
a, hogy ingajáratot bonyolít- szakemberei, akik gondosan kisbabának, s a házimunká
sanak le az ipari centrumok tanulmányozzák e prototípus ban is segítettek. Fehél'\•ári
között és nagyban megg,vorsíl- tulajdonságait és a próbák I nét annyira váratlanul érte 
hatják a bejáró munkások eredményét felhasználják az ez a szerető gondo kódás, hogy 
utazását. Tiyen motorkocsikat I újfajta villamos motorkocsik I amikor mindezt elmesélte, 
már nagy számban alkalmaz- ! tervezésénél. örömében köll'l1yek sznktek a nak a technikailag ,iejlett or- B. I. szemébe. 

út hazai gyártm ányú 
alumínium motor-mellékkocsi 

Ah úJ alum.uu·um motor-mel.Jé.kkoaú 

A Fémipar, Kutatóintézet 
segítsége és a gyfü; Wilhe!m 
Pieck Vagon- és Gépgyár jó 
munkája révén két alumínium
szerkezetű nagyvasúti 57.emély
kocsi látott nemrégen napvilá. 
got. Az elso hazai gyártmányú 
alumíni wn motor-mellék
kocsikat a Rába-Balaton mo
torkocsik mellékkocsijaként 
indították útnak . 

A kocsik négytengelyesek, 
köze] 24 méter hoSllzúak es 
óránk.int 100 kilométeres se
bességgel közlekedhetnek. ön
működő Kno1T KE. 1. légfékkel 
és kézifékkel szerelték fel. s a 
legkisebb pályaív. melyben ha
ladhat, 120 méter. 

Egy 1. és egy 2. osztályú ko
csiról Yan �-.6. A7. 1 .  O' ·•Lályú 
kocsiban 53 ülőhely. luxus
kivitelű bár. a 2. osztályú ko
csiban 80 úlóhely van. 

A l,ocsiknál úgynevezett 
Nautal alumíniumötvözetet 
használtak a szckrénvvázhn, 
é,- burkol tlloz. Az é"í' ·sn 1 
himbás fo1•góváa.t alka!m, �-

tak, a hímbarugózásnál 
varrugókon felül még 
rugókkal is ellátták a 
kat. 

a csa
gumi
kocsi-

Az utasterek közötti válasz
falakat. és lengóajtókat átlát-

A 2, 

szó Ple:ciglas műanyagból ké
szítették. szép kivitelű fogan
tyúval és védőráccsal. Ezzel 
, álasztották el egymástól a do-
11,:.nyzá és nem dohányzó-sza
kaszt. A belső berendezés bur
kolatát mind műanyagból ké
szítették. az alumínium űlése
ket gumihe,·ecleres rugózással 
!,itták el. Műanyagból készí
tették a becsu,z!atható aszlal
·akat is. 

A bárhelyiségnek raktára, 
jégszekrénye, ,·!llamos főzölapja 
.:.s eszpresszógépe van. A kocsi
kat nyersolajtüzelésű légfűté,s
sel szerelték fel. amely nyáron 
a kocsik egyenletes szellőzését 
segíti. 

Végül a fénycsbmegoldásu 
világításról kell szólnunk. ame
lyet a Jegkorszerúbb tranzisz
tor szabályoz, s a kitűnő belső 
jparművészeti fo1matervezés
róJ és színösszeál!ításról, 



4 ----------------------�MAGYAR VASUTAS 

Bocsületbol� a mühehben I A LEGÚJA�BK9RI TÖRTÉ�E!I MÚZEUM 
„öntudat e s  becsulet jel- PALYAZATI fELHIVASA 1,emzi � szocialista embert". ol- 1 _ vashatJuk a Szolnoki Jármű-

j'::t'(tó személykocsiosztály gőz- 1 A Legújabbkori Történeti Pályadíjak: futesszereló 1·ész1egében egy Múzeum - a Szakszervezetek Nagydíj zooo,- Ft uvegezett szekrényen. O··szágos Tanácsa támogatásá- 1 d„ Töb_ben is körül állják a val - a magyar munkásosz- · JJ 1200,- Ft 
.szekrenyt. A kíváncsiság e n- tály életkörülményeire vonat- rii: 1:J :gg:= �� g�n� is közelebb csalt a néze- kozó helyi adatok összegyűj- IV. díj 250.- Ft lodo csopo1·thoz, ahol felirat tésére meghirdeti a 
i;la_tt a kb!'etlcezőt olvastam : l'.fonlcás életmód Az egyes díjfokozatokat 

1961. l'IIARCIUS 18. 

MIÉRT CSAK A SÉRÜLT?  
ii. 

Zsak_ lstvan s.wcialista bri- mányaina k 1 0:;�g
y�; ' többszörösen kiadjuk. 

padJanak becs-ületboltja. gyűJ.tőpa"ly.ázatát. A díjat nem nyert dicsére- A közlekedési kollégium a Tény, hogy valamilyen oknál 
I 

Példaképpen hozzuk egy ko-
A k . tes pályamunkák könyvjuta- múlt év közept,n megáUapítot- fogva a dolgozó nem fordított csirendezö c:son,<U]ásos balese-sze renyben cigarettafé- · PálYázhal nak nem hivatá- lomban •észesillnck. , ta, hogy a bekövetkezett bal- kelló figyelmet lépésére. Ez is tét. A baleset vizsgáló bizottság 

;ek, gyufa. csokoládészelete'<. sos történészek elsősorban Egy pályázó több pályamun- j
l eseteknél a baleselvizsgáló bl- hozzájárult a balesethez. De megállapította az esetnél, hogy 

1 
!intlen e_gyes _ áruf�les_ég mel- ' üzemi fizikai és' szellemi dol- kát ;s beküldhet. zottságok megengedhetetlen eredMi oka a talajegyenetlen- a dolgozó azért szenvedett se-

/tt _ott lafhato a vetelar. Mel- 1 gozók vagy csoportok, nyom- A pályamunkák beküldé- magas százalékos at·ányban a ség. i l letve az útra dobott tárgy rülést, mert a kocsik szét-ett!!-k . a _ka�sza, mmaen el- i tatásban méa meg nem jelent sénelc hatándeje: 1961. októ- , sérultet hibáztat.1ák. Ezért az i-olt. akasztására utasítást nem ka-Ze·norzes nelkúl. Ha valakine1: 1 
° , l960 · · 39 AV · tt Sa . - lh · · -szülcsége i,an �>alamire kive- 1 eredeti helyszíni gyűjtést j ber 1. , - ev1_ · . sz. M . H1vata- A 2080 25, 1952. MT-SZOT po . Jat e atarozasbol ment 

.szi a szekrényből és a' pén-• vagy személyes élmény- A pályamunkákon fel kell los Lap-1 rend�ll�e.zes -: mely határozat 1 . feJezete kimond- a kocsi]( közé. ahol megbotlott 
beledobja a kasszába. 

-- anyagot / tuntetm a bekúldo nevét, fog- a. bale:eh;'eg1;loze�J te�ekeny- ja, __ hogy a _szolgálat, L·ezetö fe- és ennek köveLkeztében tör-
Ez i.s egy módja a jellemfor- tartalmazó pályamunkákkal. 

l 

lalkozását, lakcímét, vala.mint �eg fokozasárol s_zol -:- k;m0?d· 
, 

le!os . az uzemben, i lletve a tént a baleset. A vi:: gálati 
,má.lásnak. 

' A pályamunkák tartalmazl1at- gyűjtés esetén az adatszolgál- Ja, hogy m:'g kel l  J_avitan, a szolga!:<'�i helyen a baleseték jegyzőkönyvek szerint a bal-
nak a munkásság életkörül- tató személyi adatai\. Levél- balesetv1zsgaló bizottságok megelozesének niegszen,ezésé- esetet senki nem latla. A balese-

Csomor János Szolnok.

1 

ményeire (lakásviszonyok, tári anyagnál minden egyes munkáiát I ért. Tehát olyan m:unkakörül- tért a sérültön kívül más nem 
táplálkozás. öltözködés helyi esetben fel kell tüntetni az Vajon melyel. azok a ténye- 1n.ények megteremtéséért, ahol hibáztatható. 
munkásszokások. dal�k, me- idézett iratok pontos levéilari ;:.öl:, amelyek közrelwtnak a.b- a dolgozók é!etülc és testi ép;é- A vizsgálati jegyzőköny,, és 

Kezdetnek nem rossz sék . . elbeszélések . ':.'unkásköl- i_e}ze�ét. I�e:·tetn_i .. ke�l to- ban. !•ogy a • baleseti:i,s_gáló bi: gük i;eszélyeztetése nélkül. tel- tanúvallomások vizsgálata után 
temenyek. munkasünnepek, ' abba a gyuJtes korulmenye1 t  

I 

zottsagok a::: esetek tulnyomo jes biztonságban dolgozhatnak. megállapítást nyert. hogy a bi-
Dombóeár allomaso11 hosz- munkást,emetkezések stb.). és meg kell jelölni, hogy a pá- többségében a sérültet okolják A fenti balesetért e!sösorban a zottság nem vette figyelembe 

szú idei" nem volt megértés munka,iszonyaira és munka- lyamunka részt vett-e valami- a baJesetekért ? szolgálati főnök felelős. mert a az óvórendszabályok .!s utasi
a dolgo7Ó nök között . A ko- 1 körülményeire (Yándorlcis, ly�n �ás, (n1egyei� városi. üze- I Gyakori még a ba!eseh·izs- \' �z�k:ségfs i �té�ked�s�. az elő- t.ások elöírfsait. Az a körül- • 
rábbi ét·tekezleteken azzal munkahely. fizetés. tanuló-

! 

m1) palyazaton. gá.ó bizottságok munkájában a id�zo on: fe.szamolasat elmu- mény, hog11 a balesetet nem 
k<,;ll_ett foglalkozni. :hogy a 1 évek. női- és_ gye�mekmunk'.', A beküldött pályamunkák - , balesetet elöidéző okok hely- l laoztotta. 

.. _ látta senki arra mutat. hogy a 
nobizottság 'tárna'.falmi _ mu�-

1 

szakma, szokasok e? hagyo_�a- 1 a pályázók szerzői Jogainak telen értelmezése. Nemegyszer _A_ �elelosse�nek a d?lgo�ora tolatásvezetó nem tartózkodott 
kaJa nem k1eleg1to. Par het nyok. egyes szakmak 5pec1ahs t iszteletben tartásával -. a I előfordul. hogy a dolgozó a har1tása egyreszt menti a teny- a kijelölt helyén. Tehát utasí
óta racáfölnaJ, erre . Dicsére- szókin:se _ stb.) vonatkozó_ he- 1 Legújabbkori Történeti Múze- 1 műhely vagy munkahe'.y talaj- l<,;ge� mul_asz�ó személ?7ek_ fele- tás- és óvórendszabályil!enes 
tes tettuk, hogy meg]atogat- 1 Jy1 gyuJtest . rngy szemelyes · um Adattárába kerülnek. j egyenetlensége miatt, vagy va- lossegre ,onasát, tova bb, mu- magatartám; ta 1?-úsitott. 
jak cct,-_g társaikat. segít,é- élményan.rag�t, . ezenk_ívül / A pályázni óhajtók bővebb !amilyen tárgyban elbotolva las_ztá�o:, elköveté�_rc ad okot: Az a körülmény_ hog) a dol
gel nyúJlanak a házi mun- 1 

egyes s�_ak�ál<: gyarak. uze-
/ felvilá"o ításért és útmutatá- 1 balesetet szenved. I ly

. 
en esetek- Masres:.:t n� 5:'g:!J a baleseti gozó utasítás ellenére ment a 

ikához. mek tortenetere, . valamrnt sért páÍyázati témáik megjelö- l ben a balesetért a sérültet hi- forrás felszamolasat. kocsik közé arra mutat, hogy a 
Az is megszokott volt, hogy I 

szakmai s7..e:·vezke?esekre. �e-
1 

lésé,·el forduljanak a Leg- báztatják azzal az indokouíssal. Egyes bi:ott<ágok a baleset- tolatócsapatban nem vol t meg 
minden esetben a szakszer\'e- lyi uzem, es gyar, 1;1unkas- újabbkori Történeti l\Iúzeum I hogy nem tanúsított kel:ó fi- vizsgálatot nem az óvórendsza- a kellő fegyelem. A fegyelem 
zeLi bizottság tol várták a tá- 1:'ozgalomra Yonatkozo adato-

1 Adattárához. (Cím : Budapest. j gyelmet. bályban és az utasítások ban betartatása pedig a tolatásve
mogat_ást a rendez,·ényeik- ! kat. V .. JóZJSef nádor tér 7. Tel.: l\len11yiben fedi a t'aló�ágot lefektetett előírások figyelem- zető feladata. A tolatásvezetó 
hez. Az idén meg.'.áltozot!- _a 

I 
A pályamunká�hoz _ lehet 380-525.) , e::: a megáUapítá• ?  be1·ételével tartják. mulasztása tehát több oldalról 

helyzet. A legutobb1 nob1- csatol n i  eredeti it,nykepeket. 
, ___________________________ is jelen tkezett a baleset bekö-

zot�ági érl�kezleten ol\·an dokurr_,entu;11okat. sajátos fel- vetkezésében. 
határozat szulelet, hogy far- 1 szerelesi targyakat (pl. egyes • Jg6Q ,· • b f • • f { 

(A következő számban anól 
sangi bált rendeznek _a va utas szakmák_ sa)átos ruhái. _üzemi 

1 
.rI §  • e1.•1, ff esefl ,fe Y!Z@ fogjtck az olvasókat tájékoztat-

kulturolthonban. l\lmd az 51 
1 

yagy banyaszruha. banyász , 
/ , • 

ni, hogy mltyen hátránnyal jár 
nó nekilátott a szervezésnek. szerszámok). amelyeket eset- é,·té/ielesé,,el. '"'' '' sc1ga 1, a sérültre a;? a körülmény, ha 
A siker nem maradt el ,  a kul- leges megegyezés ut„m a mú- 1 a ba!esetvizsgáló bizottság a 
�úrotthonba

:' 
mindenkf j;?l l reum megvásárol . A MÁV vezetooege jóllehet l lésnél tűnik ki az. hogy a ko- zépvezetók megtunk a sza- ba!eset beköi:etkezéséért a sé-

erezte magat. A bevetelbol 
/ A pályázat időben felöleli napról-napra figyelemmel kí- rábbi é,·ekhez ,·iszon_vitva mi- bályta]an munkát. Mivel .u a rültet okolja.) 2417 forint maradt meg. hazánk legújabbkori' történe: séri a vonalhálózatán történt Jyen volt a közlekedó vonatok szolgálati főnök figyelmét is --0-Kezde

. 
t.nek nem ros ·z. Re-

1 
tét. s a közvetlenül megelőzo baleseteket. minden évben ér- bi-zton ága. Tolatás és gurítás e1kerülte. mindaddig gyakorol_ 

méljük. a fol;vtatás sem ma- időszakot, a,: 18-10-es évektől tékeli a ,·asút előző évi balese- közben hán_.- baleset történt. tá.k. amíg annak kövelkezté-
rad el. Bódogh l\lihály 1945-ig. ti helyzetét. Az én-égi értéke- gázolu.s. clü1és kön,tkez!ébcn bE>n baleset nem s,.ármazott. A ,·áh óő 1•ök 11ek is 
�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� �,,, hany ember szenvedett balese- Egres dolgozók eltol iügget-

tet stb. lenül is hajla mosak az cJoirt 

KEDVES BARÁTOK KÖZÖTT - NÉMET FÖL-DÖN 
Az 1 960. eYi baleseoti heln.N : szabály�bol ált.alu!c mclloz

értékelésénél megállapitoit k. hetonek ,·el t  munkamozzana
hogy amíg teljesümén�•eink tot elhan;•agolnl, jóllehet min
évrol- é,..-e emelkednek. ugyan- den elóírás11ak meg ,·an a je
akkor a balesetek száma csü::- lentósége. Ilyen fonlo. mun
ken. Ta\'aly a ,·onatkilométcr kan2o�nat . például valtóel
teljesítmény 6,2' 0-kal ,·o' l na- 1 !:nor,.eseknel � k1;1lcsegyezte

Autóba szálltunk és több 
mint 200 kilométeres út után 
megérkeztünk  els'l hangver
senyünk színhelyére Schwe
ri nbe. A vasúti műhely dol
gozóinak klubján kétnyelvű 

A s.chwerini Pedagógiai Főiskola. 

üd,·özlő felirat. az NDK és a 
Magyar Népköztársaság zász
lói. Szerte a városban ma
gyar nemzeti színú plakátok 
hívták az esti hangversenyre 

Schwierin lakóit. S alig másfél 
óra múlva a több mint nyolc
szazeves város közönsége 
előtt felgördült a függöny az 
ünnepi díszbe öltözött úttöró 
palota nézöterén. 

Az együttes első hangverse
n_ve külföldi súnpadon. A né
zötéren a vasútigazgatóság 
gazdasagi. politikai, szakszer
vezeti vezetői, családtagjai, 
egyszerú vasutasok, szovjet 
emberek, a vasuti szállítási 
parancsnokság tisztjei és a 
kedves schwerini lakosok. 

Fe:Lcsendül az ildvözlő taps 
R utána kö:l,el két órán át kó
rusunk ünnepi hangversenye_ 
Bartók. Kodály, Bárdos fel
dol,!ozásában magyar népda
lok. régi és új forradalmi és 
tömegdalok. maid Tóth Béla 
karn.asgyunk feldolgozásában 
kedves lengyel n épdal : Zöld 
erdóben lányka j,árt . . .  Újra 

III. 

és UJra feltör 
taPSvihar. 

az eli:,merö bélelt. eső kí&él't bennünket gyobb. mint az elöző évben. A tes. vagy „a fo;el.wn megaUj 
Rostock, \Var-nemü nde felé a közlekedo \'Onatok bJ!leselei-

1

1 jelzés i-árható'' jel;<ésnél a fé
tenge:rpartie és vissza. Kyáron nek és veszélyezletéseinek kezés megkezdése. szaJasztásos 
világ.h írü üdülőhely a tenger- mennyisége viszont 5n 11-kal a tolatás előtt a ké,jfék használ
part. De nemcsak ,·Uághírü tolatás-guritus közben történt 1/ hatóságának kipróbálása stb. 
üdi.ilőhe1v a körny'l,, hanem balesetek mennyisége pedig Ezek a helytelen szemlélet 
az :NDK egyi k  n.a,_eyi_pari kör- 2.5° 0-kal volt kevesebb 3 7n _ miatt jelentéktelennek tünö 
zete az E:szaki-tenger partja a kal csökkent a közútí já;m'i- szabályok a biztonság drága
Tra vetől es(és:zen az Odera tor- vek elütése, de ugyanakkor a kövei. amit mindenkinek be 
koJatáig_ Különösen a hajó- 1 személygázolások száma 1 9.7',o- kell tartani. 

A színvonalas előadás vé
gén az ünnepelt vasutasok 
nyehén adta elő a kórus 
Sch waen: Frisch a uf mei n 
Volk és Eis[er Meyer: Ei11-
heits front/ied-et, amit a hall
gatósag nagy elismer<i.ssel fo
gadott. 

Musor után " vasutasok 
klubjában találJ<:oztunk ,·en
déRlát.óinkka l. Másnap sétát 
tetiünk a városban. Schwerin 
alig s7.enYedett kárt a háború
tól. De a fel,;zabadu1ás szá
mukra is nagy lendítő volt. 
Az e,;ykori meoklenburgi me
zőváros ma már nemcsak a 
rég;i kincsek órzöje. Ú.i és miJ1_ 
den 1-é_gJnél dt·áo;(ábbak a szo
cia.!ista munka alkotta ered
mények. 

Na.zyará.Jivú iparosítás fo
lyik a városban és a körzet.é
b,,n e!n-ará:nt. A százezer la
kosú város új büszkesége a 
Klement Gottwald darugyár. 
De fejlett a szappan- bőr- és 
kőedény e_yá.rtása i�. Egynapos 
tartó2Jkod.ásun k  során nen1-
c.,ak a tavak és a ki.s szige
tek. a töt·ténelmi műemlékek 
sokasá<;(,h·aJ, hanem a szocia
lista munka ú i eredményeitől 
gazda!! Schwer1nnel is megjs
merkedtünl,. * 

epitő. a halászati és halfeldol- kat. a pálya\'étségek esete Az értékelés során az i& 
gozó i para fejlett. pedig -!,6° 0-ka1 nö,·ekedett.. 1 megállapítást nyert, hogy a 

Roswck és szomszooiai - , vasutas dolgozók gázolásos 
Wismar és StraswJ.Q - 1945 

ll.z értékeléshez tartozik  az baleseteinek megelőzése érde--elött ielentéktelen kikötók 
is. hogy amíg 1959-ben 18 960·5 kében munkavédelmi ,·onatvoltak. A 150 ezer lakosú Ros- vonatkilométer t eljesítményre. ·kozásban még .sok a ten nivaló. 

tocknak és elökikötőjének ugyana:ckor_ 1 960-ban 20 079·2 Nézzük a számokat: 1960-ban 1 939-ben mindössze 300 ezer �-onat�?1':'eterre _eset� eg.y ha!- vonatgáz.olás következtében 1 1  tonna volt a forgalma. 1958- _ese_t. ' es:zel�ezt�:es, �zem�l.l'.ga_ vasu1as dolgozó halálos, t2  
ban már meghala{lta a 2 mil- 1 

zolá ' kozu, . J_arrnu elu lese, súlyos-, 9 könnyűsérülést_ to
Hó tonnát. Megkezdték világ- vagy palyavetseg. tatás-gurítás közbeni g,á:zolás 
kikötővé való átépítését.. Javulást mutatnak a kár- következtében 16 halálos. 36 Wam.emündét vasúti haj&- összegek összehasonlító adatai súJyo,s és 17 könnyű sérülést kompjárat köU össze Dániá- is. 1960. évbea, a kárösszeg szenvedett. Ezenkívül tolatásval. A Warnow hajógyár 601 484 forinttal_ a vasutasok gurítás közbeni baleset követa mely az NDK legnagyobb által okozott balesetek kár- keztében 2 halálois, 10 súlyos ilyen ü.�me - óeeánjáróina,k. Ö6Szege pedig 1 .558 309 forint- és 17 könnyebb sérülés történt. megrendelói között számos taJ volt kevesebb, m:int  az elő- Ezek a balesetek részben a dol-swciaüsta és kai:>italist.a ország ző évben. gozók vigyázatlanságára. a van. Rövid sétát tettünk a fe-

I 
munkavédelemre vonatkozó hér taitékú leMerparton és :\'lég sok a tennivaló rendelkezések betartásának és aztán ezernyi élménnyel gaz- betartatásának. elhanyagolá-dagocl\•a vis.szatértünk a ked- Bár a szám<ú javulást mu- 1 sára vezethetők vissza. A bal-ves Schwerin ,·árosába. Reggel tatnak. a balesetek elleni küz- kn ·1 pedig folytattuk utunkat a há· esete e nem egy esetben 

bo . delemben még sem értük el a szeszes.ital fogyasztása is meg-ru pusztításaitól végtelen kitűzött célt. A közlekedés állapítható volt. sok3.t szenvedett Magdeburg biztonsága és a társadalmi tu-felé. lajdon fokozottabb védelme A tengeri zónához méltó. Kovács János k „  t r h 
b '  zéll l (Folytatjuk) , meg ove e ,. ogy többen és 

Több· gyakorlati ok tatást 
ar nem ro,kon'>'zenves s e többet foglalkozzunk ezzel a A munka végzésére és a 

A vendéglátók schwerini kórusa köszönti ének.karunkat. 
a hanS'versenyt köve.tö Pa.rá.ti esten 

kérdéssel. mun.kavéde[emre vonatkozó 
. El k<:11 isim,,rnünk,_ hogy a hiányos ismeretek főképpen b1ztonsagos ko;,:lekedes. a gon- fiatal, kellő gyakorlattal még dosabb. balesetmentes tola- / nem rendelkező dolgozóknál tás-guríM,; érdekében még na- állnak fenn, olyanoknál. akik 

gyon so-k tennivalónk van. kiképzésre nem fordítottak 
Mindaddig. amíg a vasút tech- elég gondot, kevés gyakorlati 
nikai fejelsztésével a tévedése_ oktatást kaptak :; munka közkel. esetleges mulasztásokat ben kellóképpen nem ellenórk.i tudjuk küszöbölni .  a teljes zik őket. A tolatásvezetők töb
munkaidő alatt odaadó figye- bet törődjenek a fiatal dolg0-
lemmeL az utasításokban elő- zókkaL Ne engedjék. hogy fi
írt szabályok maradéktalan gyelmen kívüJ hagyják a biz
betartásával kel l  a közlekedési tonság követelményeit. 
fegyelmet bjztosít.ani .  A „legfőbb érték az  ember" 

A megt.örtént forgalmi bal- elvnek a szállítási feladataink 
esetek és veszélyeztetések maradéktala,r, teljesítése köz
viz.sgálatánál. de az el lenőrzé- ben is érvényesüln le kell. 
sek során is lépten-nyomon Ezél·t a munkavédelmet fon
azt tapasztaltuk. hogy a meg- tos társadalmi üggyé kell ten
növei·,eaett kö,·etelmények te!- ni. 
j esítése érdekében egyes kö- Konrád Józ.set 

j 11 .. .,ou a lényből 

Csajág, a Balaton északi vo
nalán fontos vonat.keresz.tez'> 
állomas. A helyi és a V0111ali 
adottságok miatt, gyakran kell 
hármas keresztez.est lebonyo• 
lítani. Balesetveszélyt rejt 
magában az is. hogy az állo
más 1 0  e7.relékes lejtök alJán 
levő völgyteknőben fek zik és 
a hármas keresztezés r,iat.t 
vonatátáJlításokat kell végezni. 
Emiatt tóként a váltóőrölrnek 
nehéz a helyzete. Különösen 
az állomas Balaton felöli vi'
gében, ahol még ma is petró
leumlámpa, vagy olajmécses 
pislákol. 

Az állomáson villany. neoa 
világít, de a váltóőrök:nek még 
nem jutott a fény-böl. VaJan, 
miért? 

Bognár Károly 
Tapolca. 

Tengerjáró üdülő-hajó 

építését határozta el a SZOT 

A SZOT titkárságának ha• 
tározata értelmében megkez
dik az előkészületeket egy 
200-220 személyes teng€'rjaro 
üdülöhajó építéséhez. 

A teljes kényelemmel fel
szerelt, több mint ezertonnás 
hajó, kör(iJbelül negy1:enmil
lió forintos költséggel előre
láthatólag 1963-ra épül meg. 
A beutaltak tehát két év múl
va magyar hajón juthatnak el 
a Fekete-tengerre vagy a 
Földközi-tengerre. 

Vasutas képzőművészek 
műterem látogatáson 

Február végén a szalcszer
vezet képzőművészeti iskolá
jának növendékei meglátogat
ták Kiss lstván szobrászmű
vészt Vorosilo1· út-i műtermé
ben. 

A növendékek hosszasan el
beszélgettek a mű.vesszel 
munkájáról, majd a többi kö
zött megtekintették a k.észülő 
Dózsa emlékm,l egyes darab
jait és a debreceni emlékmu
vet. 

A műrész a látogatas végén 
több növendéknek megígérte, 
hogy a jö�,öben szívesen elbi• 
rá!ja alkotásaikat. 
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TAVASZVÁRÁS BODAJKON Jellemzó: 

A TERVSZERÚSÉG 
Ilyenkor még csendesek az 

éjszakák Bodajk állomáson. 
A bánya rakodója mellett a 
nappal megrakott néhánv kocsi 
várja az éjfél után érkező tar
talék mozdonyt, amelyik majd 
üres kocsikkal váltja fel ólret. 

A tavasz meghozza 
a nagy forgalmat 

- Nincs mit csodálkozni 
,zen a csendes mozdulatlansá-
110'1> - mondja a torgahni iro
dában Kiss János szolgálat
tevő. - A bauxit tulajdon.ságá
bóZ cdódik, hogy télen la.ssul 
a termelés. Ha ugyanis ösze
lawnak a vörös rögök, csá
kánnyal sem lehet szétverni 
azokat és a vagonba be- "agy 
abból kiraknai szinte lehetet
len. De amint kitavaszodik., há
rom múszakban dolgozik a bá-

Klilmán mozdonyvezető. 
Mindkét helyen 150-200 bá
nyász száll le és fel a hajnali 
ér esti sötétségben. A falu vége 
- ahonan a 'IJillanyt a meg
állóhoz lehetne vezetni - csu
pán 100-150 méternyire van. 

- A másik �obléma: Bo
c!,ajk állomáson nincs szerelő
akna. H.a a mozdony alatt va
lamilyen javítást kell végez
nunk, bizony hason csúszva 
mászunk a gép alá. Ha már 
átépítik az állomás területét, 
ezen is lehetne segíteni. A víz
dtirulc. illewe kezelőhelyek ki
világítása is szükséges uolna. 

Szili Sándor raktárnok nyolc 

éve teljesít szolgálatot az állo-
máson. Joggal panaszolja, A tervszerúség, a pon.tosság 
hegy a nagyíorgalmú helyen jellemzi a MA V Autófuvaro.. 
nehéz a 24 24-es szolgálat. zási Főnökség szegedi k:iren-

- Szeretnénk - szól közbe deltségének munkáját. A jól 
Bencze Jáno.s málházo -. ha karbantartott gépkocsikikal 
ebben az évben már mi is em- mindig biztosítják a menet
beribb körülmények között rend szerinti közlekedést. Kü
dolgozhatnánk. lönösen példamutató munkát 

Az óra mutatója meghaladja vége,,; Va..ss Gábor, Joó János, 
az éjfélt és m;ntha csak ez len- Kovács La.ja.s gépkocsivezető, 
ne, a jel. a helyi személyvonat- valarrünt Bozsik József és 
ról sisteregve jár le a 324-es. Kassai Jenő sz.ereJó. 
Az emberek dolgukra indul- Az állomásokkal is jó a 
nak, s a szellő. amely sípjelzé- kapcsolatuk. ReméJik, hogy 
sE:iket tova sodorja, már a ta- 1 ebben az évben a műhely is 
vasz üzenetét hozza. megépül � nem kell többé a 

K. J. szabadban javítan:i a kocsikat. 

Miért nincs üzemi iskola Soroksári út állomáson ? 
n11a. és éjjel-nappal ontja az Az állomás létszáma 290 fő. teljes súlyával támogassa a 

I 

utcai általáno,, iskolából, aho
mozgalmat. v( az szb akarta járatni a ertékes nyersanyagot. 57 dolgozónak hiányzik a be-

Obra József kocsifeliró szá- osztásához szük,,áges 8 általá
mokban hasonlítja össze a téli nos iskolája. Vannak ezenkí
és a nyári rakod_ást. . . .. 1 vül zép számmal olyanok. 

- Most cswpan tiz-tizenot akít..nek .még nem írták elő" kocsit raknak meg naponta az j az általfulos iskola 8. osztá
áilomáson. Tavasztól kezdve lyának elvégz.."sét. Tennivaló 
azonban csak a bánya termel tehát bőven akadna. 
80-90 kocsira valót. �z idom
kógyár sem adja alább tiz ko
csinál. A környező falvak ter
melőszövetl..ezetei is feladnak 
5-6 vagon terményt. 

A tanulás elősegítése alatt dolgozókat. áliratta a ferenc
természetesen nem olyan ked- városi üzemi iskolába. Ered
vezményeket értünk, amelyek mény: a beiratkozottaknak 
ellenkeznek a törvényekkel. több mint .fele már lemorzso.. 
az ut.asításokkal. Mégis sokat lódott. Miért? Egyrészt. mert 
tehetnek azért. hogy a tanul- a ferencvárosi üzemi iskolába 
ni akarók érezzék: számíthat- egy órás utazás�nl lehet eljut
nak a vezetés segítségére, tá- ni, másrészt az i�kolai elfog
mogatására. Ialtság nincs ÖSS7.hangban a 

A beszélgetésbe Pintér lst-
2'án tolatásvezető is bekapcso
lódik. 

- Allomásunk dolgozóinak 
többsége évek óta teljesít szol
gálatot -ugyan.abban a munka
körben. Mindnyájan gazdag 
tapasztalattal rend.ellcezü.n.k. 
A rövidesen meginduló tava
szi szállítás mégi.s azt követeli 
tőlünk hogy tökéletesítsük a. 
muru«i.módszereket. Az állomás 
átépítése most folyik. A vas
utépitók munkájának zavarta
lanságát biztosítanunk kell. 
Az átépítés során - sajna.s -
megrövidítették a bánya rako
dó-vágányát. Eddig 35 kocsi 
tért e1 rajba.. most viszont csak 
l•uuonnégyet tudunk beállita
m. 

- Ha. már feladatainkról be-
3ZéW.nk - szólt ismét a szolgá-
1'attevő -. elmondjuk. hogy 
1'ÍOCS tartalék mozdonyunk. A 

balinkai személyvonat mozdo-
1'tl/4 végzi el a tolatást egy-egy 
fOf'duló szünetében. Ezt nem 
panaszképpen említjük. mert 
:1Ó az, hogy állomásunk normá
idt n,em rontja a ta.rtnlék. 

Székesfehérvár 

kontra Komárom 

..... Szükséges azonban, hogy 
Székesfehérvár előírás szerint 
ósszeállított vonatokat leül.djön 
hozzánk. Legtöbbször a.z on
nan érkező K-szerelvényeket 
-is rendeznünk kell. mert azok
ban a legnagyobb össze-vissza
iágban váltakoznak a MAV és 
az idegen, exportra. rakodó ko
cSi.k. A 2898-a.s és a 2862-es to
lató teher-vonat összeállításá
nál nem tartják be Fehérvá,·on 
az állomási sorrendet. Miért 

nem dolgoznak a fehérvári 
vasutasok is úgy, mint a lcomá-
1omiak? Komáromból mindig 
példás rendben. összeállítva 
él'keznek a vonatok. 

A vontatási szernélvzet két 
olyan kívánságot említ. ame
lyek mevalósítása könnyíthetné 
a munkát. 

- Bodajk-félső és e.sók.akó 
.,egállóhelyen nincs -villany
w,ilágítds - mondja Ujvári 

Való igaz, hogy évek mu
lasztását nem lehet egyik 
napról a másikra pótolni. 
Mégis úgy hittük: a Soroksárt 
úti pályaudvarra is betört a 
kulturális forradalom szele. 
A valóság azonban az. hogy 
vajmi keveset tettek eddig az 
elmaradás pótlásáért. 

Azaz mégis történt valami. 
Tavaly júniusban az szb. kez
dett el mozgolódni. Feltérké
pezték a helyzetet, s elhatá
rozták: lassan, de biztosan 
megindulnak a helyes úton. 
13 dolgozó általános iskolába 
iratkozott, egy pedig gimná
ziumba. 

A Soroksári úti állomás ve- dolgozók forda-beosztásával. 
zetóit nem sorolhatjuk azok A . ferenc':_árosiak ugyanis . a 
közé, akik jelentőségének saiát testukre �bták az 1s
meg:telelően kezelték ezt az ; kolat, nem veheük figyelem-
ügyet 

I 

be mások ósszehangolatlan ér-.
E '·- . d - 0 dekeit. - . gy '."'csiren ezonek 1 Az önálló uzemi iskola lé-év mulva is eleg_ � e��t .'!1'- tesítése nem jdentene anyagi hoz,_ hogy a kocsikat _lökdosse , megterhel.ést az aU.omá.snak. - Jelen�ett.e ki egy_ 1zb:n az I Csupán egv helyiségről kell állomásfonok. ]\lelyseges� gondoskodni e,, a tanárok szfhalad_ásellen_es nezet e� K1 vesen eljárnak oda tanítani. kell Jelen�uk: a. 4 elem, már Igy biztosítani lehetne a rendma. sem e eg. szeres tanulást. A felmerülő 

Hol hibázott az aLlomásue- problémakat azonnal és a 
zetés a Soroksári úti állomá- helyszínen oldhatnák meg. A 
son? Mindenekelótt ott, hogy fordák egyeztetése után színDe a szakszervezet egyedül nem szervezett önálló üzerrü te minden tanuló ré,;zt vehetnem ol?h?-t 1!'eg_ ilyen n.agy-

1 

iskolát. Ezt
. 

� mulasztását m�g I ne az órákon. Az üzemi iskola fomossagu kl!;rde_st. Az kell, azzal is tetozte, hogy _ a te:>- szervezéséhez jó tapasztalathogy a szolgalati vezetés is szomszédsagu•kban levo Ken taJ szolgálhatnak olyan állo-

A vasutasok 1s küzdienek 
az üzérkedők ellen 

A na.wkaniZsai járási nep1 ellenében elnézik, hogy �ye
eUenórzö bizottság a közel- i;ek 20 kg-,nál nehezebb cso
múltban vi7.sgálatot folytatott magot visznek maguklkal a vo
több üzérkedő személy ellen. naton. A hibákból okulva, le
A vizsgálat megállapította. szűrtük a megfelelő tanuls.•
hogy Nagykani:6sa, Murake- got és intézkedtünk. hogy a 
resztúr, Komárvároo és I jövőben hasonló esetek ne íor-
Za.laszentjaka.b állomásokon duljanak elő. 
jelentős mennyiségű árut ad- Helyes lenne, ha más szol
nak fel az üzérkedők. Gala.m- gálati helyeken is foglal.koz
bok községből például 83 nónak ezzel a kérdéssel, mert 
személy vásárolt babot 3,ao így köZÖ6en segítséget nyú3t
f01intért és azt 12-14 forintert hatná.nk a hatósági szervek
adták tovább a fővárosba...,, nek a feketézók és az üzérkev� más városokban. A meg- dők leleplezéséhez. 
engedettnél drágábban adták Szegvári György 
tovább az olcsón felvásáro!t szb-titkár, Mura-
almát és egyéb gyümölcs- és keresztúr. 
terményfélét is. 

1 

mások. ahol már eredménye
sen működik ilyen iskola. 

l\L F. 
----0-0---

Központi rendelő Dombóvárott 

Svek óta gondot oko:rott 
Domb6i•árott a központi ren
deló hiánya. Ez aztrt. is hát
r-.ínyos volt, mert egy-egy or
vosnak nem jutott ideje arra, 
hogy ügyeletet tnrt..son a la
kásán, Ha sürgősen kelJett 
beteghez menniük, akkor a 
rendelőben várakoztak a bete
gek . 

A köz:-;égi tanács segítségé
vel végre megoldódott a prol>
léma. Központi orvosi rende
lőt létesítettek, ahol állan

dóan ügyeletet tart egy orvos. 
Kár, hogy a fogászati rende
lőnek nem tud1ak helyet biz
tosítani. 

B6dogb ll-lihály, 
............ 

A népi ellenőrző bizottság 
ülésén részt vett az ügyész
ség és a bíróság vezetője is. 
Mindketten élesen bírálták 
azokat a vasutasokat, akik se
gítséget nyújtanak az üzérke
dóknek, vagy a vasúti ked
vezményt maguk is felhasz
nálva, üzérkednek. 

Mi magunk is tudomást sze• 
reztünk arról, hogy egyes 
jegyvizsgálók, pár pohár bor, 
vagy néhány kupica pálinka 

Pályázati felhívás 
melYik képzőművésreti kör
ne.k vagy sem. 

A kiállításra beküldött alko
tásokat neves művészekből ál
ló bizottság bírálja eL 

A kiállítás díja!: 
Amatőr munkáknál: fesf.észet: 
grafika: 

.............. 

A s.1.a�rerveret kultúrneve-
1ési és sportosztálya a XI. vas
utasnap alkalmából Budapes
ten rendezi meg az Országos 
Vasutas Képzőmuvészeti Ki
áUitást. A !kiállításon képző
művészeti köremk tagjai, 
tényleges és nyugdíjas vasuta
sok és azok családtagj� ve
hetnek részt maguk készítette 
festményekkel. grafikai mun
káikkal, szobrokkal, dombor
művekkel. iparművészeti tár
gyakkal. 

I. díj 1000,- Ft 
800,- Ft 
500,- Ft A pécsi nőbizottságok életéből 

A szakszervezet Ba·ranya 
megyei bizottsága legutóbb 
megvizsgálta a nők helyzetét 
a pécsi csomóponton. Megál
lapították, hogy a 250 nő lel
kiismeretes munkát végez a 
szolgálati helyeken. A fizikai 
munkakörökben foglalkozta
tottiak például részt vesznek a 
szocialista munkaversenyb1:n. 
A kertészetben a KISZ-fiata
lok közül szocialista brigad 
alakult. A fűtőháznál a ko
c:sitakarítónők is brigádban 
versenyeznek. 

végzik. A nemzetközi kap- A műveket 1961. j-únius l-ig 
csolatok kiszélesítésében vi- kell eljuttatni a kiállítás ren
sw.nt az állomás nóbi.zottsá- dezóbizottságáh.oz (Bp. Vlll. 

ga tett legtöbbet. Levelezés Népszínház utca 29.) 
útján kapcsolatot teremtet- A szocialista munkás-'képzó
tak Bratislava, Drezda, Kijev művészet fejlesztése érdekében 
és Kolozsvár állomás nódol- a szaksrervezet elnöksége pá-
goz.ói val. . lyázatot hirdet: 

Megtalálni a nöbizottságokat a) a vasuta.s dolgozók mai 
a tárnadalrni munkák sz.e,-ve- életét bemutató festményekre, 
zésében is. szobrokra, grafikai művekre: 

Többen részt vetrek a tsz- b) szabadon választott téma.-
ek megsegítésében az öszi körben festményekre, grafikai. 

betakarítás idején, szobrászati. ipar- és népművé
szeti alkotásokra. 

II. díj 
Ill. díj 

szob,-ászat: 
I. díj 

II. dij 
IIJ. díj 

grafik,a: 

1000,- Ft 
800,- Ft 
500,- Ft 

I. rui 800,- Ft 
II. díj 600,- Ft 

III. díj 400,- Ft 
ipar- és népművészet: 

I. díj 800,- Ft 
U. díj 600,- Ft 

III. díj 400,- Ft 
Hivatásos múvészeknéi: 
festészet· 

I. dij 
II. díj 

1 200.- Ft. 
1000.- Ft. 
600.- Ft de tartják a kapcsolatot té- A pályázat és a kiállítás cél-Az áUomáson 10-en jár-nak len is. amikor a kultúrmunká- ja: bemutatnJ a vasutas önte-álta.lános iskolába, ketten PE- sok látog tnak el falvakb· 

III. dij 
szobrászat; 

I. díj 1500.- Ft 
technikumba. a a "· vékeny kép!'°műv�ti . moz-

t-�b ek • Jz��t-H Akadnak hib�k, hiányoss�- galom egyeves feilodését. To-0. _ en v�z:n r':s . on- g� IS a csomopon!on. ��- vább erösíten.i a képzóművé-bozo oktatási formaban es tan- �u_l 
nem _rrieg�"!elo

_ 
a futo- szeti körök mwikáját. Sreles folyamokon. _ .. hazi kocs1tisz�,t�k es az . ál- körben kutatni az új tehetsé-A n�b�zo_tts�?k koz�I a lomás� taka�ítónok ölt!;ízo- és geket, fejleszteni dolgozóink futoházi Jar az elen. rrios�ohely!Sége. De elofordul képzőművészet iránti érdeklő-

A K1;po�vári Nevelőint,faet-
1 

t�rveny�rtés . a �hesaJ?Y�-
1 
dését. ?ozzáértését. A kiállítá

ben ket arva gyermeket pat- resrere biztositott Jogoknal .s. son muveivel résztvehet rrun-
ronálna.k. Munkájukat hó- Varnai .Lászl6 den vasutas dolgozó, függetle-
..,.pról hónapl'a tervszerúen Pécs. nül attól, hogy tagja-e vala-

II. díj 1000.- Ft 
UI. díj 800.- Ft 

lfjüsági munkák díjai: 
I. díj 500.- Ft 
II. dij 300.- Ft 

III. díj 200 - Ft-
nak megfele!o tárgyi Jutalom. 
Vasutasok Szakszcrvezetén.-k 

Kultúrnevdési- és Sport
osztálya.. 
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Az. lisszes mo7Xlonykilométer-<teljesitmény 1,4%-k.a.1, 
a b.aswnkll.OJMt.er-teljesítmény 3%.,J<aJ emclkedile 

1960-hoz viszonyí•va. 

É PiTtSf il fEHNTARTÁtl 

l ZO LC.A'LAT 

1 db. ICAVICSR.0$T4LÓ 

3db. ltOU ÓC ( J>  

10 
Ö N Ü R. iTOJ db. TENE RC:.Ü•O(Sf 

As 6p(- fs fennta.rtá.si •zolgálat !!GO Vibnltoros 
aüver6t, :io teherVágány gépi«>csü, 120 a1:1:tta-átoit, 
, &iáverőgépel, l kavicsrostálól, 3 l<ot,,ogtpe< s 

10 önilrltös tebergépkoe,;Jt 1<"9 

A k-kedelml szolgálat i;épesit<!s<lre 1f millió 
forint<>< iri.nyozta.k eló. 

40 l&l<ás épit.ést\re 8 millió foriniot foTd.!tunk. 

Le�alább 10-15%-ka.1 kell növelni a tehervo..
utazási sebességet. 

A JúmQj&Vitó'k g6pealtéoéN, 48 JDll116 ,.,._ 
l<öltilak 



8 

Ítélel a buda téténJi 

összeütl..özé� iigyéhen 

-------
1 Horváth János sorompóőr. a I 

1961. MARCI U S  1 1, 

A Kilián Testnevelési Mozgalom szabályzata 
1 

a budatétényi M AV-6rhelyen \ 
1960. november 15-én egy vo-

\ 
. nat érkezése előtt nem enged

te le a sorompót. Egy 14-,,s 

Levél egy_pályalenntartási dolgozóhoz 

A Keleti pályaud,:a r előtt találkoitun�. Az én balkez! lt'.b�n 
egy tömött aktatáska volt. az Ön ba.lkezeb�n e01J _ ves�zokosaT, 
ben ne egy h i.::ott liba kókadtan lógatta teiet. Az en kopenyem 
végig be11ombolva. az Öné vépig kigombolva. Ön 6-8 évvel 
fiatalabbnak látszott. tn e:zel a hátránnyal kapcsolatosan ea,n

gosa.bbnalc. 

VI. 

A teljesítés időtartama 

és módja 
l, A teslne\·elés1 n1oz.g1Iomban 

r�szt vevök számára az egyes 
követelmények ieljes1tés�hez szüK
séges felkészülés íeltéte:P.1t � a 

:��:;i;;
s 

l��
ösé

t.i� ,,,f.Íasf�';r
tle

: 
sportl<örök� a sportegj•esúletf.:k és 
a sportszöv-etsegek. vagy rl helyi
leg illetékes TST által megb1zott 
szervez.etek bizto�itják. 

2. A testnevelési -mozgalomban 
részt vevö és 1gaz:olvannya1 ren
delkező egyén a ;e:entkezé.5töl 
iszá.mftott tegkésc3bb -cét e'\"'en be
ln.t kötetes a legalac5011yabb jel
vénytipust megszereT.ni (vasjel.
,·ény). 

3. A résztvevő az egyes Jel
vénytokozatoknak rnegrelelö kö
vetelményeket csak -' -,zabályzas
b.an meghatározott sorrendben t el
jesítheti. A mlnösiV·st könyvük
ben II. osztályú vagy "'!nnél ma• 
gasabb minösitéssel r-ende1kezti 
sportolók a sorrend betart::isa nél
kül szerezhetik meg bci3:rm�ly fo
kozatát a jelvényne� (Wbdajáté
kokban a megyeJ oajnokságnál 
magasabb 0&z.tályban szereplők 
mlnósülnek I .• illetve n. o. spor
tolónak.) 

1 se��
ja�k!���a�e1�e1

3l.°° m-es ver- : ;::t
t,:evő J.egalább 10 km-es turát , autóbusz \·ez.etöje. Kiss Péter. ! 

. kerékpárban a 20 km-es_ ország- Természetjárás sível .  Minden 
I 

nem gyözödött meg az átha- 1 utt ,•erseny és attól feUele. 

1 

megtett km 2 pont ha a reszt- . 
, • j úszásban bármely úsz�snc

.
m1:>_en vevő legalább 10 krn°-es túrát tett. ladas veszélytelenségeról. s 

,oo m-en és attól !elfele • ir,oz- .Kerékpát"os túrázás. Mlnden ke- ami k or az autóbusz ráhaladt a 1 l&:i�c és helyezettek az elso hat I rekpáron megtett 10 km 5 pont 
he�ylg bezáróla.� k-étszeres pont-

1 ha a részt,·evó legalább 20 km� 
1 
vasúti sinekre. a vonat az 

:za
;_

ban részesulnek 02. 10. s. 1:, tűr
.
át t�tt. autóbusznak ütközött és 1 7 4  1 

1 \: 1zitur.áz�s. Minden evezőc;hcfjó- .. _ 1 
Csapat..o;portá.gak: , ban. kaJakban és kenuban meg- méteren keresztül n1aga el ott 

. l tett km I pont, ha a „ésr.t\.·evö I l � .. .. _ .. , k.. . 1 
G;>eplabda, Jégk�rong. :i..éz.ila?- 1 !ega'.ább 15 . km-es tútát tett. ! 

to ta. Az osszeutkozes ovet-
d-i:1 .

. 
- kos�r�abda. röptabda. labda· 

I 
amelynek felet folyóvizben a \,·iz keztében egy személy meg- I rugas. vizilabda. sodrásával ellentétes irányban tel- .. 

A csapat sportágakban �1tnden I je-sftette. c30 km-es és azon fe- 1 halt. 18-an n1egs.ebesulte.k, s 
1 betejezett csapatmérkőLésert a lU!i túra esetén a résztvevő a 

I 
a tál adalmi tulajdonban több cr.;apattago.knak egyénenként " I  \."iZ sodrával azonos irányban is . . , alap�nt jár. Amenny!ben négy- te!.lesithetl a követelménvt.) min t  200 OOO fonn1 kar kelet-

nét tob� csapa� vesz reszt a cso- 1 Türázas autóval motork.e.-ékpiit• kezett 1 
port kuzdelm:1ben, az9k a �- ral, motorc<;énakkal. Mjnden meg• ; · .. . .. . . . . pa_ttago_k

c,
, a!dk a mérkoz1-5ek .eg- tett 25 km I pont. a tészt\·eyő A Kozpontt Keruleti B1.rosa.g 

�labb ;)o o�an �zerepelte.,. elért autón legalább 100 km-t. •rotoron. , .. 
összes . alappa:�tJalkhoz. a -::sap.nt mo!_orcsónak ban 50 km-t mint �.-e- Horváth Janost háromévi 
helyezeséto1 fuggöen 6, 5, 4. 3, 2, 1 zeto megtett <a motoros es az · börtönre ítélte. Kiss Péter két-
pontban részesi.ilnek. (Ha a cso- autós túrázas követelménve1t csak j · · b '· . ·· b

.. , ' 

Tömött táska. tömött liba. végig kigombolt. 1:agy begom
bolt köpeny. 6-8 év és egy-két csillag kiilönbség _semmi ah
hoz a nagy igazsághoz. hogy minden e m ber egyenlo. 

l\'os. ezért üdvözöltem én önt elóre. Higyje el jószándék
kal minden mellékgondolat nélkül. De Ön - talá,ll a túltömött 
Hbiiért történő aggoda.lmai közben . . .  talán? - ki tudja -
nem fogadta a köszönésemet. 

Ez nem volt szép! 
Köszönni nem kőtele;;,ő, de illik. ts olyan 1.l!'lifOTmizáit vál

lalatnál. mint a miénk. az utasítások kötelezően elő is írják. A 

köszönést nem elfogadni. enyhén szól1:a ud�·ariatlanság. 
Ezek után is üdvözli 

- ,yt -

portban szer�plö csapato.� szam-:i az 1\I.HS. a Magyar Autó�--tub. il· ,ev1 01 ton untetest kapott es 
öt, . ezzel ara.!1:yosan. csokken 4 1etve �portk�r . szerYezéc;�ben te- J három é\-l'e elti Jtották min- _ Virággal kösz.öntötték az. l - Aprilis t-1 tiszteletére üj.abb 
helyezések utan eléihető pontok bonyolitott turakon lehet telJesf• denféle gépjármű vezetésétől .  . üzem KJSZ..flata1jal a nemzet• te!_aJántások&t tett�k és ünnepi 
sz m.a.) tenf). I • ,, , . l közi nöna a1ka1mából a nodol- musLa.k szervezéset_ határ:02.ták 

Me.gjegyús: A kereszt-.el jelölt. t\Iegjegyz-és : . A vándor-::,portá�ri'.- , azzal. hogy haron1 ev 1nulva 1s 
I gozóka

. 

+ 8 �yö;,gyösi. Kltérögyár-
1 

el
. 

�egutóbbi rendk1vüll .  t�rmel� 

egyt'•ni sport.ágakban a csapatl:>aj- ban a� egyém �s a csapatt.elJ .,sf- 1 csak újabb \·izsga letétele után tó Ü\'-ben. tanacskozac;ukon a tapo_ca1 tGto-

nokl küzdelmeket a pontszámot t.ésre ts lehetöseg \'an. � menny1.-
1 . . haz dolgozói. 

rnetöen a más csapatsportokéhoz ben a megfelelő e1!enőrz6 &ilomá• vezethet. - Hárolll tonna.s Clt.korrepa- . 
hasonló elbírálás alá kell venni. 

1 
c.ok.at a te1jesftö érinti és ot1 a .. .. , . , .. b-erako darut szer-ettek fel feb- - Egvhóuapos . fe-lsz.abad.ulás.i 

.. szilksé�es b�jegy2éseket P.}\"é!Ze":!• 1 Az ugyesz. sulyosb1tasert, az ruár vé!i!;én a scyór:l pá1yaudva- mOSzakot kezdem�nyt!:ztek a dol• 
Vá.ndorsportágak: . 

1 
teti. nye_n atkalomma! a 1·észt- ! �lítéltek en hítésért fellebbez- ron. A daru segítségével az Idén . gozok Szeged-Rokus álloma.• 

Természetjárá� gyalogosan. '\.11n• \"e\.'ó kiva.nsága szerint l'i.Z eg-yénl - Y meggl:orsuI a cukorrepa \·agonba J son. A ;azdaságos llz.e-me1tetés 
den megtett km 1 pont, ha a \-agy a csapatpontszámot kapja. 1 tek. rakás.a. mellett az élüzem•feltéte1ek telje-

- UnMpélyese-n bűcsúz.t.attiik siteE.et vál1Plták. 

nyugdijba vonult dolgozó tár�ai- _ Patriu Lu.mu1nba nevét t'et• 
1\11nden jelvény:toko:�a.t etérése

koI' a résztvevő eive-;zti pontjait 
és az újI"a történő �el":ntkezésko,.. 
a követelményl1ez szilks-t.ges pont-
számot O-ról kezdi. t 40 év a vasút szolgálatában 

kat Gyula állomás dolgozói. Dé- te fel a 1egutóbb1 ter-melésl ta• 
ui József 4.2, Buz.i Gábor pedig n.ác�kozáson a ka2,incbarcil:.a1 tu-
35 évi vasúti szolgálat után vo„ tóház mozdonyja\.;1ó lakatosbri„ 

4. Az egyes fokozatokat a csa- ' 
pat- és egyéni sportágakban - a 
vándorsportok ldvéte1é,·"'!I - csak 
nyilvános \'ersenye-ke-o, baj noksá
.gokon lehet te}jesiteni. 

ná���tios m�6si�r:k s:rt�:J: 1 
YetS�gek .által rendeze:.t helyi �s 

1 orazagos \.'erseny, csapaijátékok
nál a bajnokslig, a s:,-artaltiád. 
az üzemi bajnokság és versenv. 
az 1sko!ai és egyetemi n•..r:;enyek 
valamint minden olyan más ver
seny, amelyet a helyileg illetékes 
"testnevelési és sporttanácsnak be
je:entenek.) 

i\"egy1:en éve fogadja és 
me neszti a vo,uztokat esóben, 
fagyban, nyári napsütésben. 
Négy évtizede már. hogy ka
l'ambo! nélkül fut életének 
,,asúti szerelnh1ye megrakva 
keserű és édes em lékekkel. 

Négy éctized gyakorlatát ko
pogta le most i.s a tá cirón. 
Egy emberöltö szakmai ta
pasztalatának blrtokosa. Tb 
év h íján félévszázada végzi 
szolgálatát becsülettel, oda
adással. 

Sajó ·zenlpéter, i\le:őkö-

null nyugdíjba. gádja. 
- lt.ét napig vendégsze1•epel! _ Jól stxerült mtisoros est«. Együtt nótt fel a gyárral. Is- Hegyestia.lomb:.n a csehszlo,·ákla, adott cserdl községben Pécs ál

meri acéltiz:.adó testét, S e Ruso\·ce közs�g „nemz.et1 _taná· 

1 

tomás kultú"'eárc'áia. A kétórás 
hatalmas test va..sereit. ideg- csa meJ;ett mukö_do _nepmuvelé- müsor mlndel"l �zaffiát hosszan 

sl otthon . �ulturegyuttese. � tartó tapssal jutalm.aita.R a tsz-
szálait a sinpárokal. 1957-ben i
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került Kispesire. A Lőrinci � = 

Hengerniü és a Vörös Csillag 
solta vé:tg. 

. _ . m�;!�eS:J�i�iükL!�
u

�:1 
e

i�;
6 kS::.: 

Tr�ktorgyár a . . szeme fén_ye. se�����er �tft!�0�dh1!:ne�
-e: 1 sé�,·et� �öbb ;-;z,\mai;. � Ebben „ a 

Ket vasas nagy-u..ze1n. kocsieL- vonatok Budapest és Dombó, étT m�gyei b1z_oasagotf .,_ ta. f�lh�z-

látását s:orgalmazza, n1int 

I 

között h. Jel��_teg sa:bog3rd ,·, �e;; ;2a;:;!t -�ss��1,.i·613!�!�
a .ék

i:J 
fo�gal m(sta. m�ni r?ktárn.ok_s �i::.':e�'!.ités�.

zott fol� !k a pa,}a 
I záza,ék. 

m!llt Kispest a�lm,� ta_rtal�- - Nagysikeríi hangHrsen� i  lcosa. l\egyven e v  lukfeto gya- adott a vasutasszakszervezet köz-
rak töi:ében és zakatoló vo- ponti szlmfonlk-us zenekara feb-
natke relcek tá rsaságában . . .  "��s �';tutaT

a
k����Öttc;,o!�!S:.

n
y

i La"ásc,.,e1·r 

Még egy ev, s nyugdÍ)ba vo- - Naponta 300-3;o dolgozó Elcserelnem alsógödl 2 szo-

5. A testnevelési mozgalom sza
bályzatának v. feJeze•e i. pont
jában meghatározott pontkövetel
rnényeket a szabályz.a.1l>an szerep
lc5 sportágakban. a munkahelyi 
testnevelesben.  az vtHS összetett 

1 
, ernenl-ben való rés.!vetel során. 

�Y���z
a

i;��tJ��
Y

a?�;���Ő
t �= A Vörös Csillag Traktor-

nka! képessé_1<ekre "P<•lő próba-

1 

gyár szomszédságába.n hú:ó
=���� ����

1

·;:
e

;
o1

;é::, v:���
biak 

dik 1neg Kispest állomás. Kö-

,:esd, Felsőzsolca és Tiszaluc 
állomásokon, majd I\Iisl,;olc 
személypályaudvaron emelte 
m.a.gasba. az indítótárcsát. 
Majd a Lenin Koliászat i  Mű
vek fokozódó termelése Diós
gyórbe szólítoHa, mint kocsi
intézö!. Visszakerült Diós
györbe, ahol 1902-ben szüle- ; 
telt egy tízgyermekes i·áltó-

1 

n.µl. A t·asutas dinasztia azért ���Óe
po

��zn
0
e!m�

bt10
e�y�aJ�a

rf.
olc

�� bás sz.olgö.!atl :akasoma1 buda-

h z k 4. K "bá pesti 1 szoba kor.: yll�s laAdsr.a. nem a ,. • men11e o - konvlla do:gozóí dlcs�retes mun-
Hencsel La 00 A,oóoöd. 

rós-körül ,uzgyüzemek, gyá-
•l rak, szállongó füst és ko-

Egyénl sportágak: rom. A forgalmi irodá-
Asruiiitenlsz e- J, atl'rlka. birkó- ban dun,zsoló kályha hang-

!�zes.c�!����· k
aj!ti�;��i.

ug
{!�� jával ket}eredik a tát:iró gép 

csolya. kerékpár. 1ovnglás. köny- rit 1nusos kopogása . . . 
nyű bllvárú.sz..is, motorkerékpár, Vonatot nem indítok. a autó, motorcsónak, ökölv;vás (+), 3724-es Kispestre óöf•et, Ott.usa, háromtusa. sakk <+),  sí, " " 

őr hetedik gyermekeként. 

nya-Kispw forgalmistája. a ��t h�!�
e

,;i•��n;;�ö
b

������J•0,:� fia Pestimrén szolgálatte1:ő. dicsérő sorokat lehet olvasni. 
0 pedig kózépen, Kispesten. - Hlrom brigádnak ítélt.ék oda 

-k 
, a szocia.Jlsta. brigád cimet a leg-

A k zt'' , •• " A �O/Ul.t vezeto _ma mar �e.m utóbbl termelé<ii t.anácskozáson szer es oseg uzem csodálko�nak, amiloo-r az iras-

, 

Vácr�16t állomáson. A brlgadok 
beli rendelkezéseket és távirat. • terv túlte1Je•itése mel,ett a ta- 1 
let:eleket há,row Szomjas trja ��=:a,::i�/s 
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b
k�riól

ju
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���eka� lá!1

60
�!�ao;
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5.r� 
ala. san kivették a részüket. z.sef Tapolca. rótka Károly Sze-

sportlöYészet, súlyemelés, teke (+J, Szomjas . . .  olvassuk a táv
ten!sz c+J. torna <+, szerenként), írószalagról. Egy megcsonto�]�!!· 

C�
i
;_

orláz:is. v1torl8zóre-pülés, sod-0tt ráncossá as:aLódott 
Egy jól sikerült nőnapi ünnepség 

ged. Szegvári György Murake� 
res1,túr. Lados [bolya Szeged. 
Behán Rózsa Kazincbarcika. Bog
nár Károly Tapolca. Pinter La• 
jos Vácrátót, LeltJ Ferenc Pécs, 
S:zentgáJ István Gyöngyös. Szi• 
!ágyi István Gyula. Göndöcs Je
nö Barcs. \""'árnai r...a�z.ló Pécs; A �  egyéni spor1agak verseny- barna kéz kopogja a jeleket; 

szamaiban_ való részvételért - ha adja az en{Jedélyt. őszülő ha- Hatalmas színes plakát tu-

!1 
r�

zv
,

t·
ii.a.3i,P�';;-i"e;'f,.: i;,.e

z 
1�gJ� jat takar a vörös tányérsap- datja Kelenföld-állomás do!

versenyek első hat helyezettje a I k<l, amelynek állása még most gozóit·al a forgalmi iroda 
helyezé:<eknek megfelelően továb- is olyan legényes mint ez- előtt. hogy a nőnap alkalmából 

!7t/· e�\;· i�d�l.fk
0n

!�:�
r

'7,�� előt t negyven év
.
vel. m ikor az ál!omás dolgozó női�elc tisz

nal kevesebb. ezzel a rányosan I először �,ette fel a szárnyas- telet.e�.e ruh_a bemutatótal egy
csökken a hell:'ezések után elér- kerekes csákót Szomjas Ár- bekotott non_apot r�ndez a 

b°!.�1.ftf:Ji:n •7;�
a

i�011 m-es sik- 1 pád. Kispest állomás forgal- I 
szaks:ervezett b,zottsag. 

futás es attól telfelé, mi szolgálattevője. Az újszerű kezdeményezés 

KERESZTREJTVÉNY 
Vlzszintes: 1. .Január 1-tól ér

venyben Ie,·ö nyel'eségrC.Szesedési 
módszer. 13. Hegység Olaszor
szágban, de az Orinoco mellékfo
Iyoja is. U. Regi magyar pengető 
hangszer. L5. Uti előnévvel fél
cserje. 16, u. K. 17. Amerikai 
származású francia frö. 19. 
Svájci város. 21. Képld. 22. Gö
rog összetételekben úJ. 24. Föld-

alatti. 25. Háromnegyed Emma. 

! 

4:3. Ulőhely. 44. .&..gál. <ti. Súly-e? 1 
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ban hegyek. fák. \'lzek t(.mdérei. L. 5-4. Heves megyei kozség. 55. 
30. Az abessz:inek szent városa. . . .  -C!,ang, tartományi föváros 
33. Vissza: felfogom a je!zé--edet 

I 
Kínában. .)7. Gömbalak·ú bak� 

35. . . .  Hikmet. török költő. 36. téi;um. 60. Latin művészet. 62. 
Nem egé-,zen fehér! 38. G1édák. Y. L. 63. Szabolcs meg�·ej község. 
39. Mutatószó. 4-0. Férfi énekhang. (ék. csere) 64. Hátsó•indial ország. 
42. Ökölvlvók k!lzd6tere. (g-r) 

1 
(1. ko�kába kettős betú.) 6G. Két 
betu. 67. r<özsé� Hajdu-Biharban. 

r-�r-�-::T-:'.'T"-,--:-,--�r-=-,,.,--,,-,---,--..--,---,r--. 69, Forgattuk a földet. 71. Férti-
1 7 8 !J flJ M fl 1 1 N'v: 73� Majomfa1ta. 

-,.,.+---'--+-+-- 'f' Fuggoleg-es :  L A nonnatelülvi.7.s-
g,<\lat e�yik moz.zanata. 2. Sport
a!(. 3. Számné\.'. 4.. Pest megyei 
község. 5. Elmozdulás e-:::en b:no� 
s1tanf. 6. Szerelvény. 7. Kut.\ a. 
8. Régj 1apán méltóe;ág. 9. Ker
�ettetík. JO.  Német tizenegy. 1 1 .  
P.: nap. 12. Naoam férje. 18. Ke
vert Burma. 20. Francia vára-;. 
A XV. szazadban a hu:zenottá k 
központja. 23. O \·egszerü· tömeg• 
:?é oh·adt trachit. 25. Anyaköns·,-. 
'.?7. Mint 89. \·fzszfntes. 29. Sakk 
nagymest�r neve. kimond\'a 31 .  
Komikusunk . 32. Hangok mú\'é
sz.i összhatása. 3-t Um-lom. 36. 
\ru ralcodá�. 37. A Hawaii s1Jgetek 

ffjv�h•oc:a. -40. T. L. E. 41 .  "E:kezet
t et kikötőht>ly. 44 Erkölc,;tan. 
43. t\.Ia: idnem zokc.zó. 48. Tág 
sz-élet. 50. Libat,3n� 53. szemé-
1ves névmás. 56. F'undamentum. 
38. V&�o. 59. Spor-táa. - 81 . C�ta
k1áJtac:. el�ő része 63. D·.tdva 65. 
Bórcsfk. 68. rgekötó. 70 ,·a ·ró
-.zerszám. 72. Azonos betük 

Be-küldendő; vfzszlntes t Be-
kiildési határidő: áprill� 10. A 
helyec megfejtők kö1öt· köny\'e
ke, st'lrsolunk ki. 

Az elözó kerf'"s1trett,·ény ht-t:,.�es 
me�feitke: SZVSZ szakmat ta-
�o:iatánaJ.-- h;p•madik konferen-
ciája. 

Köny,·et nyertek: Baiogh Gé--
i.áné Kaposv•.: r :\.IA ,, czemé ypénz-

1 t.ár. Huza zo· tl:i11 PoiC"s. Mártí-
rok u. 42. 

és nem utolsósorban a kíván-
1 

ruha.bemutató aratta. A fővá- K:ss Lajos "  A!s65rs. Mezó Lász•ó 

csiság más s2olgálati helyeken rosi Mi nta KTSZ" mintegy I Dombóvár: LO\•eleiket lapunl< 

dolgo:ók érdeklődését is fel- · 90 t�'va.sz!-nyári kabát-. kosz-
anyag-ábo, relbasznalJuk 

k�ltetle. Már9ius 4�_én este _a tiim- és ruha.modellt m uta.tott fo�tirárho��
ro!1�-e!�

et
!�I��

nt
h!;t 

divatbenrntatora. szukségszeru- be. A manekenek szerepét a szúke mlatt kimarad a :apbó!. 
en átrertdeutt és az ünnepség- Minta KTSZ ta nulólányai töl- A rra pedl� nL"lcs módunk. hogy 
re szépen előkészített kultúr- tötték be. leve:ezOlnk .. . írásait telj_� ter1ede

terem fogadta a vendégeket. A műsor után az egybegyűl- ii�:�a�a��
ol

k
ü
J'�mlly��

rKg 
p::11�� 

Egymás után érkeztek a keres- tek elismeréssel nyilatkoztak a 
l 

máról ir. ml örömmel togad'uk. 
kedelmi, szállftmányozási szol- látottakról és különösen örül- A lapban kUlön Irodalmi .-o,·a-

gálat: a pé':�tárak dolgozó, női tek a rul�abemutatónak. A ren� �;yé
n
b�ntank:1!r�f{!�

an m�i�
t

f.��i 
hozzatartozoikkal. A vendegek dezvényert a szakszervezet, fogla'.kozó irosoka minden !01>· 
között 1:oltak a párt- és moz- bizottságot és az ünnepség számban köz'ünk. A bel<üldött 

ga.lnií szervek és az állomás szervezőit - Korócz Györgyné vecs mondanh· a�ója nem rossz. 

vezetői is. i,ezetésével - dícséret illeti. :.is:'.;;�;r:
z

:���I. 
itt-o

�
tdof:;:J� 

Az ünnepséget Deme el1:társ Köszönettel kell adózni a Min- után közölni tudnánk. 

a sza.kszer-i;ezeti bizottság tit- ta KTSZ vezetősé!lének is a 
Bense Istvánné eo Csermák 

kára nyitotta meg. Méltatta a jól sikeriilt di1:a,tbemutatóért. sánd�rn• Gödöl.ő 
nemzetközi nőnap jelentősé- zsef Székesfehérvár. 
get, köszöntótte az állomás nő- ---o--

1 fi•yelmet felhh-tuk 

Pósia!v1 Jó• 
0Jetéke6ek 

problémájuk• 

dolgozóit, majd kezdetét vette 

I ra

. 
a m űsor. A Hh alalos Larhól ----- -------

A 1núso·rban a szaksze1·veze- 1'14',G Y .\ R  VA U T AS 
ti közp_f!�t szimfonikus zene- sz�s���!:!�f b�btt;;�;,8�11•<4!61 

l Felelő<; .::2erk�sit6 3-utvá� Jáno, 
kara koz,smert ope,-a- és ope- dolgozók tigyelmébe aJánijuk ! 1 Felelős k!ado· <;7a b6 Antal 
rettszámokat tolmácsolt Sepsi l<ö, etkez6ket: surk�•ziöse� su,  apP•1. n 
1vlaTgit operaénekes k.öuemű- 1 •· számból :  Az E:pltö-. Fa- és 

Bonczur IL 41 
k?désé1.:el. Han:iary A11d�ás i;e_ f :te1:e:�:�:

gj

�t,r�
olgo

�i�gre����= 1 l'erjesz.tt: 8 N�psuvs La pkiadt> 
zenyletet•el. Minden szamnak 

I 

sának te!h!vása. 

\ 

vállal•• 
s�kere volt

_-
De __ a legnagyobb ktit

':l
i;t:

7
����·t �!· é��f:s�

d 

�c;z��1�:: Budao�Qt. vn .. R� .róczJ 61 54 
sikert a l<et szunetben ta-rtott fenntartáor;i �1.akszo�gá�atokn,i. s7,i.-ro r on:vt'TT"d& 

·····························································�····· 

Tavaszi dallamok 



WILAG PRO'LETARJAI, EGYESÜLJETEK! 
e:. oe:.:::.ce<Y. 

é 0:/JJJ 

�RILIS 4 
HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK 

ÜNNEPE � 
A SZERVEZETT VASUTAS DOL�OZÓK LAPJA 

V, EVFOLYAM, 7. SZAM. Ára 40 fillér 1961. APRILIS 1, 

FELSZABADÚLÁSUNK ÜNNEPERE Az utolsó nap 
Tizenhat évvel ezelőtt, 1945. 

, 
!ékka!, a mezőgazdaságé 7,8 

április 4-én befejezte a százal-ékJkal emelkedik. Ez azt 
hös szovjet hadser,tg Magyar- jelenti, hogy megsza.pcn-odik az 
ország felszabadítását. A szov- elszállítandó áruk mennyisége 
Jet harcosok kiűzték hazánk és ugyanakkor az eddigieknél 
területéről a német fasisztákat gycn-sai,ba.n, biztonságosabban 
és b/renceiket. Dolgozó népünk 

nalk 1960. szeptember 20-í ha
tározata a.lapján folytatni kell 
a vasúti szállítások önkölt
ségének csökkentését, a gazda
ságosság emelését. A határo
zat kimondja, hogy a termelé-

betölthette végre történeLmi 
szerepét: Magyarország jogos 
birtokosává vált. 

Szomorú örőkséget hagyott a 
háború és a fasiszta pusztitás 
a vasúton is. Vonalaink 
három.negyed részét felszag
gatták az esztelen dühükben 

1 ví..sszavonuló fasiszták. Kiégett 
mozdonyokat, kocsikat hagytak 
hátra. De az ilSzkös rmnok 1 
közül hama-r ki.Sarjadzott az 
é�t 

1 

A magyar vasutasok a lk0<1n-
muni-sta párt vezeté.sével hoz
záláttak a dolgos hétköznapok 
munkájához. A párt mozgósí
tott 500 mozd,ony és 10 OOO 
vasúti kocs·i helyreálfüá.sára. 
„Arccal a vasút felé'• - ez a 
jelszó járta be az országot és 
a mérnökök, technikusok ter
vezőasztalán már készültek az 
új Magyarország felépítésének 
tervei, Ezrelk és ezrek hozzá
fogtak a fővonalak helyreállí: 
tásához, s e!induft az elso 
vonat a. sebt.ében eme!t híd
prot:izóriumolwn át. Jöttek a 
szoi•jet élelmiszer szállítmá
nyok a" éhező Budapest la.ko-�
sagának. 

Hazánk szocialista fejlődé
sének egyene,.,i vonalát 

derékba törle az 1956-os ellen
forrooa!om. A ma,gya-r nép 
soha. el nem múló hálával 
gondol a hős szovjet hadsereg-
1·e, a.mely másodszor mentette 
meg hazánkat a pusztulástól. 

A Magyar Szocialista. Mu11r 
káspárt vezetésével kidolgoz
Wk az ellenforra-dalom utá,n 
hároméves tervünket, am-tely
nek során 41,3 s:z,cízalékka.l nőtt 
ipari termelésünk és 6,2 száza
lékkal emelkedett mezógazda.
sagi termelésünk. 1960-ba.n 
például 30,4 százalékkal volt 
magasabb a vasút áruszáu.ítási 
feladata, az utaslétszám pedig 
31,9 százalék.kal nőtt az ellen
forra.da.lo-m utáni háro<m.éves 
terv időszalkába.n. 

A magya..,. vasutasok a 
hároméves terv idősZ<lká.ban 
minden esztemdőben jelentő
sen túlteljesítették a tervüket. 
Különösen jelentős volt az 
eredmény 1959-ben. amiken
mind az árutonna., mind az 
utasfő tervszámokat 6,6 száza
lékkal túlszárnyaltuk. Segít
séget nyújtott a magasabb tel
jesit m ényetk elérésében az a 
támogatás, melyet a forradal
mi munkás-paraszt kcn-mány
tól kaptunk, új járművek be
szerzéséhez és a meglevők ki
javításához. A hároméves tert: 
időszakában csaknem,, 9000 
!különféle tipusú korszerű 
teherkocsival bővült kocsi
parkunk és ezeknek jórészét a 
baráti cn-szágokból szerez
tük be. 

Legnagyobb beruházásaink 
közé tartozik a budapesti 
Északi Járműjavítóban épülő 
új, korszerű diesel szerelő
csarnok, melynek építészeti 
&tílusa is egyedül.álló lesz az 
országban. A mtihely alapterü
lete 25 OOO négyzetméter. Szük
ség is van az új dieseljavító
milhelyre, mert egyre több 
diesel,mozdonnya,1 és motor
kocsival rendelkezik a MAV. 

A 
magyar vasutasok má.s
félszázezres tábora most 

újabb harci feladat előtt áll. 
Ebben az évben. a második 
ötéves tert:ü.nk első esztende
jében népgazdasági tert: alap
;tín az ipa,r termelése 8 száza-

I 

kell végrehajtani a vasúti szál- kenység emelkedését a. létszám 
lít.ísokat. növel-ése nélkül. a meglevö 

Megnöveli a oois-utasok fel- tartal-ékok feltárásával, a dol
adatált a baráti államok között gozók egyen, !kezdeményező 
egyre jobban kifejlődő áru- készségének jobb, alaposabb 
csere iS. mert a tranzitszállítá- feltárásával !kell növelni. 
sdk lebonyoZításáwl nekün!k is 1961. máju.s 28-án térünk át 
ho=zá kell jár'Ulni a .,zomszé- az új nyári menetrendre és ez 
dos baráti országok szocialista a menetrendváltozás figyeLem
építéséhez. Ennek alapján erre be veszi az uta.s-forg<t/.om nagy
az évre a vasúti árutonna tel- mérvű növekedését. Tovább 
jesítmény 9,6 százal.ékos, az fejlődnek országunk nemzet
árutonna.kilométer 8,4 százal-é- közi kapcsolatai, új expressz
kos emelkedése várható és vonatok indulnak Budapestről. 
hasonl,ó lesz az utasforgalom

! 
Az idegenforgalom emelked.é

nöt:ekedése iS. sével több ezer !külföldi lá.to-
A Magyar Szocialista Mun- gató, turista fog érkezni ha

káspárt Politikai Bizott�á- zánkba a nyári idényben. Az 
-........ .. - ............... -. -- ...... 

Vezérigazgatói elismerésben 

és pénziutalomban részesülő 

szolgálati helyek 

BUDAPESTI IGAZGATÓSÁG 
I 

Pályafenntartási Főnökség, 
Dombóvár szertár. Pécsi TBFF. 

Bp. Angyalföld, Bp. Duna-
part, Bp. ��Jeti, Selyp_ áll�- SZEGEDI IGAZGATÓSÁG más, Bp. Deli, Bp_ Ke.Jeti Mu-
szaki Kocsiszolgálati Főnök
ség, Győr, Salgótarján fűtő
ház, Rákos Motorüzem, Bp. 
Angyalföldi, Bp. Terézvárosi 
Pft. Főnökség, Épületfenntar
tási Főnökség, Budapesti Épí
tési Főnökség. 

DEBRECENl IGAZGATÓSÁG 

Püspökladány fűtőház, Deb
receni műhelyi szakszertár. 

MISKOLCI IGAZGATÓSÁG 

Mezőcsát, Sajószentpéter 
állomás, Jásza�áti. Kisterenye 
fűtőház, Miskolc TBFF. 

PÉCSI IGAZGATÓSÁG 
Siófok, Somogyszob állomás. 

Barcs fGtőház, Nagykanizsa 

Kiskunfélegyháza, KunszenL 
miklós-Tass, Szeged-Rókus 
állomás. Békéscsabai, Kiskun
halasi Rakodási Főnökség, 
Kec:,kemét, Makó fGtóház, 
Kiskunhalas Pályaf�nntartási 
Főnökség. 

SZOMBATHELYI 
IGAZGATÓSÁG 

Pápa, Sopron déli. Veszp
rém, Veszprém-külső állomás, 
Ajka, Pápa fűtőház, SoprQn, 
Pápa Pályafenntartási Főnök
ség. 

EGYÉB ÜZEMI VÁLLALATOK 
ÉS FŐNÖKSÉGEK 

Debreceni, Szombathelyi, 
Miskolci Járműjavító ÜV., 
Utasellátó OV., Épít.ési Gépte
lep Főnöksé&, 

idegenfcn-galom• Lebonyolításá
nak egyik Legfontosabb esz
köze a vasút, ezért fel kell 
készülni aTra, hogy kulturált 
körülmények /között, menet
rendszeríien és biztonságosan 
szállítsuk el legszebb tájaink-

1 
ra. vendégeinket. 

pbben az évben már részt 
./:.; vesznek a. forgalamba.n a 

legkorszerűbb, új gyártmányú 
személykocsik száwi és új 
dieselmozdony0<k is. A vonatok 
me11etsebességének feleonelé
sére )'edig már pályafenntar
tási szolgálatunk javában foly
tatja a fenntartási, vágány
!kO<rszerüsítési munkákat. 

Az elmúlt tizenhat évben 
a magyar vasutasok kivívták 
dolgozó népünk szeretetét és 
megbecsülését. Be_csü.lettel 
helytálhuik a szocialista építő 
munkában és veszik ki részü
ket abból a harcból, amely , 
hazánk. a Magyar Népköztár- 1 
saság szocialista társadalmi 
rendjének megteremtéséért 

1 folyik. 

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

-------. 

Hogy mikor volt éj és mikor nappal 
sejtettük csak, de nem láttuk soha. 
Éltettük egymást ólmos szavakkal: 
nem szűnt meg tőle kínja.ink sora. 

Odva.s szemünket a vakság vájta, 
ingünket a penész cifrázta ki; 
tépett Lelkünk a Tavaszt kívánta, 
de nem mertük azt sem kimondani. 

[gy éltünk. Világtól elszakadva, 
vakondok módján - árnyékembetek. 
Szívünk biztatott: fel, jel a Napra! 
Félelmünk súgta: nem, még nem !ehet ... 

S ekkor, egy bimbózó. lang·yos regget 
megszűnt odakint a gyilkos zene. 
órává nőtt a perc s tárt szemekkel 
fürkészve járt egymás tekintete. 

Kopogtak. Csiga.ként nyílt az ajtó. 
Fénycsóva röppent körül, hirtelen -
s egy katona állt: barna, mosol·ygó. 
Talán kozák volt, vagy messzi nyemen? 

Kérdőjel-arcunk most őt kutatta; 
szavait ittuk - boldog szomjasok. 
Döcögve törte nyelvünket ajka 
s csak annyit mondott: - Önök. szabadok ..• ! 

Irtó Gyula. 
w w w w w w•w•w-..._....-----•·�-�•--�-�--• 

Új élüzemek 
1960. II. félévének f'redmé- 1 Eger, Gyöngyös, Sátora�jaúj- j Kisvasút, Hegyeshalom fütő

nyei alapjan az a.labbi szolgá- 'j liel�·-. Nagykanizsa, Komlo:. Ka- ház. 
/.ati helyek. nyerték el az él- posvar, Balaton_szentgyo,:gy. f:pit.ési és pál)•afenntartási üzem címet, s az ezze! járó I Szentes, Kec_sk<m1et, Mezohe- szolgálat: Kaposvári, Tapol-pénzjutalmat. • , gyes, C�ll�om?lk, Zalaeger- c.ai Pécsi Pályafenntartási Forgalmi és kereskedelmi i szeg, Sar�a'. a!l���• Debre- Fő;ökség, Bp. Magasépítési szolgálat: Szob, D�m:,g, Bp. cen Rako?�s•_ Fono�eg_. Főnökség, Hídépítési FőnökJózsefváros, Bp. Dell �u .. B�- _vontatasi es muhelyi sz�!- ség, Celldömölki Építési Fődafok-Háros, Bp. v_1zafogo, 1 ga!iat: Bp. Ferencváros, Mls- nökség_ Tata, Kisvárda, Kisu.Jszál!ás, kolc, Debrecen, Szeged, Vesz-
Komoró, Miskolc-Gömöri, prém-külső, Eger, Kecskemet Távközlő és biztosítóberen-

A Minisztertanács és a SZOT vándorzászlajával 

kitüntetett szolgálati helyek 
Az 1960-ban elért eredmények alapján a Minisztertanács 

és a SZOT vándorzászlaját a következő szolgálati helyek nyer
ték el: 

J::szaki Járműjavító OV. 
Hatva.n állomás 
Dombóvár csomópont (állomás, fűtőház) 
Budapest-nyugati csomópont (állomás, műszaki 
sz.olgálat). 

kocsi-

A szakszert:ezet központi vezetősége és elnöksége ezuton 
is üdvözli a kitüntetett szolgálati helyek minden dolgozóját, 
mozgalmi és szakmai vezetőjét. Munkájukhoz további sikere
ket kíván. 

1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 • 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mikor fizetik a nyereségrészesedést 
és az üzemi jutalékot 

dezési szolgálat: Távközlő és 
Biztosítóberendezési Építési 
Főnökség, Szombathelyi Táv
közlő és Biztosítóberendezési 
Fenntartási Főnökség. 

Anyagszerkezelési szolgálat: 
Központi Szertár. Bp. Ferenc
város Szertár. Debrecen Osz
tószert-ár. 

Egyéb szolgálati helyek: Vil
lamos Felsővezeték Építésve
zetőség. Székesfehérvári Jár
mÜjavító Ov. 

88 OOO tonna túlsúly 
A celldömölki fűtőház dol

gozói április 4-e tiszteletére 
75 OOO tonna túlsúly továbbítá
sát vállalták. A vállalásukat 
túlteljesítették és már március 
21-re 88 OOO tonnát szállítot
tak e! terven felül. 

A munkában Vida László é& A vasutas dolgozók számos j közvetlenül a Vasúti Foosztály 
levélben és telefonon kértek felügyelete alá tartozó f5nök- Gyimesi József mozdonyveze-
felvilágosítást szeTkesztősé- ségek. tök brigádja jár élen. 
günktől arról, hogy mikor ke-
rül sor at 1960. évi teljesítmé- • 0 0 0 0 0 •• 0 0 •• •• 0 ,... ·• ... .......__,_...,.._. 

nyek alapján járó Ü7.emi juta
lék és nyereségrészesedés ki
fizetésére. 

Kérésüknek eleget téi•e kö
zöljük a kifizetések időpont
ját. 

Április 17.: Északi és Szol
noki Járműjavító. Ápri!í..s 19.: 
Miskolci Járműjavító és Gyön
gyösi Kitérógyártó OV., Április 
20.: Utasellátó Ov

„ Április 
21.: Landler Járműjavító, Áp
rilis 24.: Szombat.helyi Jármű
javító. Április 25.: Pécsi, 
Szombathelyi, Budapesti Igaz
gatóság,, GYSEV, Vasanyagja
vító OV., Fatelítő OV., Április 
27.: Székesfehérvári Jármű
javító, Aprilis 28.: Dunakeszi 
és Debreceni Jánnűjavlt6, Má
jus 3.: Miskolci, SzegMi, Deb- Keskeny nyomközO vaslttra alkatmu ilJ, llnldllrlt&o vaco- IYirt6-receni Igazgatóság, Vasúti Fő- ••t kezdték � a Székeslebérvirl .Jármii.Javft6ban. K�Onkila Buza 
osztály, Központi Hivatalok, ;József bricádvezetó, �e;� "::'...!án<Ja _..,. a bllleaG 
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Népszínház utca 29: 

vasutasok képzőművészeti iskolája 
A kapitalista országok vasutas dolgozóinak harca 

a szabadságjogokért, a jobb életkörül"!ényekért 
-- A művészeten keresztül 

U élet szépségeit mutatjuk 
meg az islwla látogatóinak. 
Célunk a képzom,űvészeti k'Ul
�ra m,egi.sm,ertetése és fej1.esz
té.1e. - 1gy jellemzi Kirch
mayer Károly szobrászművész, 
iSkolavezető a szakszervezet 
képzőművészeti iskolájának 
célkitűzéseit. 

- A tanulmányi idő alatt 
egy héten kétszer köte1.ező a 
sznknnai fog/,aTJwzás - folytat
ja - A 85 tag közül naponta 
30-35-en látogatják iskolán

Na,gyo,n, hasznosak és tanul
ságosalk azok a vándorkiállí
tások is, melyeket üzemekben. 
üdülőkben rendezünk. A 
vasutas festők megbecsülését 
je1.enti, hogy például a bala.ton
keneseí üdülőt kiZá.rólag 
vasutas festők képeivel díszí
tették. 

Úgy vélem nem érdektelen, 
Ila a tanulók közül néhánnyal 
megismerkedünk. 

· 

Egy alapító tag 

lkat. A hall,ga.ták 90 százaléka MináTy József 64 éves, MÁV 
a.kití,v vasu1:a$, A többi vasutas nyugdíjas korát meghazudtoló 
hozzátartozó és kevés számban szellemi frisseséggel vesz 
más szaksurve'zet tagja. Töb- részt immár 14 éve az iskola 
ben kiváló tanulói Lettek a művészi munkájában. Büszkén 
Képzőművészeti Főiskolának említi, hogy alapító tagja az 
és egyikük-másikulk neves iskolának és itt megtalálta az 

művésszé fejlődött azokból, alkotás örömét. Grafikáinak 
a.kik itt kezdték el f<Yrgatni a témáit főleg a vasutas életből 
vésőt, az ecsetet. A szakszer- veszL Az elmúlt nyáron az in
-oezet islwuíjában - akár fes- dulásra kész mozdonyokat 
tókról., grafikusdkról vagy örökítette meg. A vasutas
&00brászokról van szó - var.a- napra egy fűtáház életéből 
mennyien megkapják azt az merítette témáit. Mináry 
al.a:pat, mely biztositéfk a to- Józsefnek a szakszervezet felé 
vábbképzéshez. ís van nélhány hálás szava: 

- A ta.nulmán11i időt azzal - Példás, ahogy a szakszer-
is váttoeatossá és hasznossá vezet eU.á.t bennwnket - =

tesszük, hogy tavas,szal és nyá- líti. - Kívánni valónk talán 
nm a Ba1.atxm meUett tájkép- , csak az 1.ehet, hogy a műterem 
tamulm.á.nyokat . készítünk. világításá:n javítsanak. 

�❖❖❖(,❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Elözetes engedéllyel, a saját költségére 

Szabó AndTás mérnök, a 
Nyugati •pu. műszaki kocsi
szolgálatánál dolgozik. ű való
ban elmondlhatja, hogy min
dent felszabadulásunknak kö
szönlhet. Azelőtt munkás volt, 
majd el végezte az esti egyete
met, hogy mérnök lehessen. 
Gyennekkora óta rajzolgat. 
Jó tanítványnak bizonyult a 
művészeti iskolában, hiszen 
már 1948-ban 'harmadik díjat 
nyert a centenáriumi kiállítá
son Újjáépítés című festmé
nyével. Sikerre] vett részt a 
bécsi, müncheni és a budapesti 
kiállításokon. 

Az 1960-as évet iparága.ink 
dolgozói >harcának fejlődése 
jellemezte, mégpedig nemcsak 
azokban az omágokban, ahol 
a mi szakmai szövetségünkhöz 
tartozó harcos szervezetek mű
ködnek, !hanem azokban is, 
alhol a jobboldali szakszerve
zeti vezetőknek a múltban si
került megfékezniük a mun
kásosztály harcait és gátolni 
az összefogást. Azokban az 
általános nagy hareokban, 
amelyek 1960-ban sok ország
ban lezajlottak, a közlekedési 
dolgozók, elsősorban a vasuta
sok, a dokkmunkások és a 
gépkocsiközlekedési dolgozók 

J,..z életet akarjuk ábrázolni jelentős szerepet játszottak, 
gyakran döntő módon járultak 

Bálint Ildikót a sokoldalú- hozzá a siker elérésélhez. 
ság jellemzi. Szobrászatot, Mint ismeretes Francia
rajzot tanul, a költészet és országba,n, 1960. fébruár 1 or
irodalom egyaránt érdekli és szágos sztrájknap volt az ult
az Iparművészeti Főisfkolára rák ellen. Ebben a sztrájk
készül. Elhhez az alapot a szak- ban a közlekedés dolgozói 
szervezet iskolájában véli el- , tömegesen vettek részt. 01.asz
sajátitani. Édesapja vasutas, ő <Yrszágba.n a közlekedési dolga
maga az ÉM 3. sz. Építőipari zók jelentős szerepet játszot
Vállalatának dolgozója, tak azokban a !harcokban, 

- Szeretném, ha még többet amelyeket a'z olasz munkás
járnánk tár1.atokra., ha több osztály folytat a fasiszta 
lenne a közös gyárlátogatás. veszély feltámadása ellen. 
Azután minél többet ki a 
szabadba! Az életet a!karjuk Az országos harcok élén 
sokol,d,a.lúan ábrázolni, a való Ja.pán ba.n az állami vasutaé!etet a.'karjuk megfeSteni, sok szakszervezete állt annak megmintázni - vélekedik az 
iskoláTól. 

A Bezerédy István Általánc;s 
Iskola tanulója Sáfár Pál, de 

Kaposlhomok megállóhelyen méve! kapcsolatban értesítem, eljár a vasutasok képzőmű
elég nagy az utasforgalom. Az hogy beruházási hitel htányá- vészeti iskolájába is. Rajz
őrházban awnban még mindig ba.n kérése egyelőre nem tel- tanár szeretne lenni és ha 

A T anácsköztársaságra 

emlékeztek 

petróleumlámpa világít. A jesíthető. Az érvényben 1evő megkapja a vasutas képzőmű- A szegedi csomóponti KTSZ
!község egészen a megállóig lakásügyi rendelet a.lapján vészeti iskolában az alapot, a bizottság és az ifjúsági tanács 
kivezettette a villanyt. Az saJa.t költségén előze:tes Képzőművészeti Gímtnáziumba rendezésében március 21-én a 
épületbe azonban már nem engedéllyel - a viUa.nyt be- kéri felvételét. Sáfár Pali bíz- KISZ-fiatalok nagygyűlésen 
Jelhe<tett eljuttatni a fényt, mi- vezettetheti, a felmerült költ- hat abban hogy a vasutasok emlékeztek meg a dicsősé� 

vel az őrhely a vasút tulaj- ség�ket_ azonba:i, a MAV -i:em - . annak· �len�re, lh.ogy ':z Tanácsköztársaságról. 

dona Igy Hajósi János jegy- térítheti me_g es,, a lakbérbe apJ'.1. OTP-��ztaros. - -�
□zza- A nagygyűlésen megj�lent 

kiadó pályaőrnek nem jutott a sem tudhatJa be. �e�tt�k „muvesz1 vagya1 el- 450 fiatal előtt Annus István, 

1 

Nincs beruházás. Pedig nem ereseh.ez. _ .. a csomóponti pártbizottság kultúra ilyen áldásaiból. 
sokra lenne szükség, hiszen „Bo�. derus embeTe� k<!,- tagja ismertette a Tanácsköz-

A pályaőr kérésére kére- núnt a felvétel mutatja, az őr- zot} 3áTtun� a t��'!'ta.sok kepz?- társaság jelentőségét és tanul
lemmel fordultunk a felsőbb !háztól néhány méterre a közút • 1;1uvészeti i!kolá1a.ba.n. Ta.nar sága.it. Kitért arra is, hogy a 
szerveklhez. A következő válasz 

I 
melletti villanypóznán már ott es tanítvány összeforr itt a fiatal Tanácsköztársaság vé-

érkezett: van a fény. művészet szeretetében. 1 delmében hogyan álltak helyt 
,,A villa.nybevezetési kérel- M. L. Halácsi Dezső a vasutasok. Sz. S. 

270 lóerős Diesel-hidraulikus mozdony 
1

1 

MÍ111t ismeretes, a sorozatban 
1
270 lóerős diesel-hidraulikus 

gyártott, 130 lóerős diesel- mozdonyok prototípusának le
mechanik7Js mozdonyokkal az gyártására. A mozdony maxi
állomásokon, ipartelepeken mális sebessége tolatóüzemben 
végeznek tolató szolgti.latot. óránkint 30, vonali üz.e.mben 
Ennek a mozdonytípusnak 60 kilométer. A hajtóerőt 
hidrodinamikus változata al- Ganz-Jendrassik- rendszerű 
kalmas 30-35 kilométeres dieselmotor szolgáltatja. Va
óránkénti sebesség mellett ki- }amennyi vezérlőszerv - az 
se!:>b szeméiyvonati szerelvé- átmenő légfék vezetői szele-

l 
nyek továbbítására is. Ugyan- pe kivételével -, a vezetőfül
ilyen lóerejű dieselmozdonyt :S:e mindkét oldalán megtalál-

j 

használunk a keskenynyom- ható, így a mozdony a fülke 
közű vonalakon is. mindkét oldaláról vezethető. 

A nagyobb teljesítmény el- A mozdonyt mellékvonala-
érésére volt szükség az új, kon tehervonatok továbbítá

sára és tolatási célokra, 
egyaránt hasznosítani lehet, 
sőt a fűtési idényen túl - sze-

A 9. szakosztály ú1
°

ítási feladattervéből mélyvonatak továbbítására is 
felhasználható. 

Kidolgozandó olyan hatng
frekvenciális vil1.amosóra ve
�érlő áramkör és szerelvény 
melynek segítségével a góc
központokban levő főóránál a 
vonali állomások óraalköz
pontiai vagy órái 50-100 km
es körzeten belül vezérelhe
tők, vagy utánaállíthatók. 

egy korSlzerű áramköri me,r1- 1 tezhet5'k. Előnye még a hely
oldásokka.l működő jelzéisadó megtakarítás, előnyös hasz
szerkeret kialakítására, mely nálat és kezelés mellett az 
a páros és páratlan menetjel- előállítási költsége klb. a ré
zésen kívül vészjelzés és .kö- ginek a fele. A várható nép
rözvényfelhívás automatikus gazdasági has:z.on után 7 szá
adását, valamint jelzések zalékos újítási .díi, .kb. 7000 
egyenkénti adását is lehetővé Ft. 
teszi. Hálózati áramellátásra Ha.tári,dő: 1961. június 30. 
készüljön, de a tartalék áram- * 

ellátás is önműködően bizto- Beépített talpfák, illetve be 
sitva legyen, A vonalra a tonaljak ellenál!Já.s értékének 
cseng5ket működtető áramot megállapítására mérőberende
rrúndíg az ellenállornás ké- zés készítendő. A berendezés

A protótipussal most végzik 
a szükséges próbákat. Remény 
van arra, hogy a mozdony a 
hozzáfűzött reményeket be
váltja. 

Tranzisztoros vezérlés 

a Rába-Balaton 

motorkocsiban 

az országos harcnak az élén, 
amelyet a japán nép vívott a 
japán-amerikai katonai szer
ződés ratifikálása és Eisen
hower japáni látogatása ellen. 
Olyan sztrájkokra, amilyeneket 
június 4-én, 15-én és 22-én tar
tottak eddig nem volt példa a 
szakszervezet történetében. 

Indiában az utóbbi évek 
egyik legjelentősebb sztrájkja 
a központi kormány alkalma
zottainak sztrájkja volt, akik 
közül a vasutasok és a légi
közlekedés dolgoMi több mint 
50 százalékot tesznek ki. 
Na.gy-Britanniában a vasuta
sok, a közlekedési dolgozók és 
a kikötők dolgozói álltak an

alap megállapodása ellen, 
amely kilátásba !helyezi 100 OOO 
köztisztviselő, köztük 60 OOO 
vasutas elbocsátását. Peruban 
a dolgozók több sztrájkban 
juttatták kifejezésre ellenállá
sukat a kormány szigorú taka
rékc&Sági tervével szemben. 

Említésre méltó a múlt év
ről a ta.nganyi,kai angol 
vasúttársaság alkalmazottai
nak 11 hetes sztrájkja, a ma
nilai légiközlekedési dolgozók 
sztrájkja a bérek emeléséért 
és a tömeges elbocsátás ellen. 

Az egység jegyében 

nak a 'harcnak az élén, amelyet A legszembetűnóbb meg
az angol munkásosztály foly- állapítás. amely a felsorolá&
tatott az ország atomfelfegy- ból kiderül, az, hogy a közle
verzése, Nyugat-Németország kedés dolgozói álltak az élen a 
újrafelfegyverzése ellen. demokráciáért és a békéért 

Belgiumban a közlekedési folytatott harcokban, ami azt 
dolgozók teljes erejüket latba- jelenti, !hogy világosan meg
vetették az idei nagy országos értették: milyen szoros az 
sztrájkharcokban. Az Egyesült összefüggés a leszerelésért, a 
A!!,a,mdkban a Pennsylváni,a békés egymás mellett élésért, 
,.,asúttársaság dolgozói, ame- a demokratikus szabadság
lyek 114 év alatt egyszer sem jogokért folytatott akciók és a 
sztrájkoltak, 1960 szeptembe- gazdasági jellegű akciók kö
rében háromhetes sztrájkot zött. 
tartottak a jobb munka.körül- A második megállapítás az, ményekért. Bostonban augusz- 'hogy ezek a harcok és ered
tus 23-án a vidéki autóbusz- ményeik megszilárdították a 
jára!ok 4600 gépkocsivezetője dolgozók akció- és szakszer-
sztraJkolt. . . . vezeti egységét. Latin-Amerikaban egyre in-
kább terjed a külföldi mono- Elmondhatjuk, hogy e bar
póliumok uralma ellen végre- cok fő jellemvonása az, hogy 
'hajtott politikai és gazdasági 

l 

bízonyítjáJ<: az egység jelent& 
akciók hulláma. Argentínában fejlődését az új, egységes tak
a vasutasok harcdl.".lak a kor- tika értékét az akadályok le
mány és a Nemzetllrozi Valuta- győzésé�n. 

Emlékbélyegek a Ill. szakmai 
konferencia tiszteletére 

A közlekedési dolgozók bu
dapesti szakmai konferenciá
ját előkészítő bizottsáa 3, 5 és 
10 forintos cimletű emlékbé
lyegeket bocsát ki a konfe
rencia költségeinek rés.zbeni 
fedezésére. 

amikor meg voltunk fosztva a 
legelemibb szaba dságjogok 
gyakorlásától is. Éppen ezért 
fogadjuk a legnagyobb szere
tettel a hazánkba érkező test
vér szakszervezetek küldött.eit. 

Internacionalista kötelessé-

A megoldás tartalmazza 
utasításba illeszthető módon 
a műszaki leírást és működé
si jellemzőket is a gazdasá
gosság vizsgálatával együtt. 
Új légvezetékes, vagy kábel
áramkör e célra nem létesít
hető. Az átvitelre valamely 
meglévő áramkört kell több
szörös kihasználással igénybe
venni. 

szülékének kell visszafelé ad- nek mérnie kell a 1',lPfák, il- A győri Wilhelm Pieck Va
ni, mellyel a jelzés végJgfutá- letve betonal.iak ellenállását a gon- és Gépgyár első motor
sának ellenőrzése lehetővé sínek eltávolítása nélkül. A kocsijával, a Rába-Balaton ko- A Közlekedési, Kikötői és Halásza.tipari Dolgoz6k Nemzetközi szöv<i 
váliik. A jelzés kód.ieleít a ké- mérőberendezést a szigetelt- csival a próbaúton észlelt hi- sége m. szaJ<mai konferenciájának francia nyelvű plakátja 
szülék tehát először az ellen- sínben folyó egyenáram., vala- bák kijavítása után, úja!:>!:> A konferenciával kapcso-állomás készülékének adja mint a villamosvontatás visz- próbát tettek. A motorkocsi, latban tudni kell, hogy a ka- f=is: ��':1 a�

ú

�r��n�.
e
��= megfelelő módon, s ez dol- szatéró áTama nem befolyá- amelyben több új szerkezeti pitalista országok küldötteinek lyet egy felszabadult nép, egy gozza fel működtető jelára- solhatja. megoldást alkalmaztak, üzem- nagyrésze csak úgy i·uthat el felszabadult orsza·gban 16 e·v 

Műsza,ki iroda.lom: óraháló
zat működési leírásai. 

Músza,ki támogatást ad: mok.ká. Csalk kéthuzalos kap- M-s k' - d lmn M" . és 
csalás alkalmaziliató. 

u za. • iro a : eres zavar nélkül tette meg az ezer hazánk fővárosába. i1a do!- alatt teremtett az is. hogy ki-Pálffy Imre f5mérnök KPM 
1/9. A. o. Műszaki iroda.lom: Debre-

A népgazdaságí eredmény cen-Apafa párhuzamos kap
a vezérlő vezetékek elhagy- csolású állomásközi vonal le
hatóságában jelentkezik. Az írása és 50 hióáramkörök mű
évi megtakarítás után 8 szá- ködési leírása. 
zalékos részesedést véve ala- Műszaki támogatást ad: Sza.. 
pul az újítási díj előszámítás lontai Lajos v. főmérnök 
alapján 12 OOO Ft. KPM I/9. A. o. 

Határidő: 1961. június 30. 
1 

A feladat megoldója mű-
* ködő mintakészülék bemuta-

Párhuzamos kapcsolású ál- tása után sorozatgyártásra al
lomásközi vonalnál az irodai kalmas kivitel esetén 2000 Ft 
automata berendezés már ki- céljutalomban részesül. 
zárólag a menetjelzések ön- A javaslat megvalósítása 
működő adására szolgál. En- esetén a régi irodai automa
nek pótlására szükség voLna ták felújítás helyett le.selej-

automatika c. folyóirat. kilométernél hosszabb utat. gozótársaik adományaiból te- ki anyagi erejéhez mérten já-Műszaki támoaa
tást ad: Az automatikus berendezések, remtik meg az ideutazás költ- ruljon hozzá a kapitalista or-Machovits László B. B. Fenn- se·g='t. Nagyrészu"k ,·llega·lisa-. zá kból · k k' ld' t k tartási F5nökség. amelyek elsősorban a vezető 

mi:cien veszélyt vállalva k·elu 
s go er ezett ti ót e 

A feladat megoldója az ú.ií- munkáját könnyítik meg a utazási költségéhez és ellátásá-
tási i<l.í.ion felül 2000 Ft cél- sebességváltásnál, kitűnően útra, hogy részt vehessen a vi- hoz. 

jutalomban részesül. működtek. A sebességváltást, 
lág közlekedésí dolgozóinak se- Bizonyosak vag11unk ab-

A feladat megoldásával ami a legkényesebb művelet, a 
regszemlé.ién. Sokukra esetleg ba.n, hogu a magyar vasutas-

várható eredmény: a biztosi- a hazatérés után börtön vár, dolgozók, a.kik már eddia &zá
tó berendezések működésé- tranzisztorok önműködően vég- de az egyéni szabadságon túl mos esetben mutatták mea ál-zik el. nagyobb jelentőségűnek tart-nek, illetve zavarainak hatá- jálk, hogv részt vehessenek 

dozatkészségüket és szolidari-
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org om nagyo I n ga a , a izsakm nyolás ellent 
érdekében. Alkalmazása ese- forgalomba, hogy további ta- Mi, magyar vasutasdoJgo- harcával kapcsolatban, a kérő 
tén a javaslattevő eszmei dí-

1 
pa.?ztalatokat s_zerezz�_ek,_ m,� 1 zók, akik 16 éve a szabadság szóra, a nemes ügyet támogat

jazásban részesül. elott megkezdik az u� tip1;1su útjára léptünk. mé!'! jól em- j va nem zárkóznak el néhány 
Határidő: 1961. június 30. . motorkocsik sorozatgyartásat. 1 lékszünk awkra az időkre, forintos anyagi áldozattól�-
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ÁPR I LIS  4. T ISZTELETÉRE  
Felszabadulási emlékmű NÉHÁNY SORBAN Parkosítás 

a felszabadulás ünnepére 
fid•• ·•Jk • f ''f"h ' b A felszabadulás évfordulójá-a Ce OmO # U O az an ra megélénkült a versenymoz- A tapolcai felvételi épületet 

- . . tak galom a Landler Járműjavító- már � m�lt esztend�be� meg-
A februáii KISZ-taggyűlé- mintegy 300 otft !ord1tot _a ban. A kazánkovácsok vállal- fiata!ttották . a __ komuve���-sünkön Kun József fűtőházfő- fiatalok. P:, komuves '?tl�ká- ták, hogy márciusban 101 szá- �kor �lkesz_ultek a !elu_J1-

nök azt javasolta, hogy felsza- k31t �orvath Janos seged_kez:-
, zalékra teljesítik a tervet, meg- tassaJ, az allo�as dolgozo1_ tar-

badulásunk 16. évfordulójára lo vegezte. Az ifik kozu� ki: J · •t ·ák a unka minőségét él' J sadalmi munkaban hozzáfog-
állítsunk fel egy emlékművet tgntek . Szemenyei Lá�zló i

a
:

i
zkalék�al csökkentik az t";k a felvételi épül�t- környé

a fűtőház területén. A kiszis- KISZ:ti�k_ár, Gyorffy Marta önköltséget. Hasonló vállalások j kenek a rendbehozas_ah_oz. _ -1! ták nagy lelkesedéssel fogad- v:ezeto�g1 �g, Kele;11en M�g- születtek a többi os2'tályon is. szorgalmas kezek rov1d 1do 
ták a javaslatot és nyomban aolna es Finta Jstvan szocrn- * alatt szép parkot varázsoltak 
elhatározták, hogy védnöksé- lista brigádvezető. Egyhónapos ünnepi műszak- ,;z épület mellé. 
get vállalnak az emlékmű épí- Kismlhók Róbert kal köszöntik a felszabadultis Az állomás szépítése most tése felett. Celldömölk évfordulóját Piliscsaba állomás újból megkezdődött. A moz-A fiatalok első teendője az dolgozói. Az állomás szocialis- galmi szervek kezdeményezé-vol t, hogy Bal,atonrendesről ta brigádja az élüzem-tényezők sére a dolgozók a felszabadu-külön vágánygépkocsin követ Ünnepi müszak túlteljesítése mellett, a felvé- lás évfordulója tiszteletére vál-szállítottak Celldömölkre, teli épület környékének csi1W- lalták, hogy tovább szépítik az 

€rett<-égJ után a Mi,;;kolc�tb;zai pályaudvaron helyezkedett el Tóth 
Pir-0ska. Jelenleg mint en'{cxiélyes távírász dolgozik. V,eze.töl elége• 

dettek a flatal lány munkájával_, szorgalmával 

majd kijelölték az emlékmű A kA.posvári pályafenntartási sításából is részt vállalt. á!lomás környékét. Horváth helyét és megkezdték a kör- főnökség dolgozói április 4-e "' C-Jörgy_ Bogdán Lajos, Csák nyezö terület parkosítását. A tiszteletére március 27-től egy- A bicskei pályamesteri sza- Zoltán és Kiss Imre forgalmi KISZ-esek lendületét látva, az hetes ünnepi miíszakot iarta- kasz dolgozói vállalták, hogy szolgálattevők brigádja már idősebbek közül is sokan be- na.k. A müszak idejére "- fő- szalagszerű felépítményi mun- teljesítette a vállalást. Az álkapcsolódtak a munkába. nökség dolgozói anyagtakaré- kájukat a tervezett határidő lomás Yágányok felőli oldalán Az emlékoszlop elejére Gö- kosságí és termelési fela.jánlá- előtt befejezik. Ezzel mintegy olyan virágágyakat létesítet-n11e János bácsi rézdombormű- sokat tettek. húszezer forintot takarítanak tek, hogy a kertészek is meg-vet k!szített. A _?Omti<;>rm� a A kaposvári l-es szakasz la- meg a népgazdaságnak. Ugyan- irigyelhetnék. 
�u�asosztál! gyozelmet ab- \ katosai 2500, a kőmüvesek 1800, akkor szabadidejükben rendbe- Bognár Károly razolJa a fasizmus felett. a bádogosok 1300, az azstalosok hozzák a laktanya udvarát és 

Az emlékmű felállítására és 
I 

és a festők pedig 1000, illetve a szolgálati helyük környé- •❖❖❖❖❖❖❖❖ 

környékének parkosítására 500 forintot takarítanak meg két. 
jobbára társadalmi munkában az ünnepi műszakban. * Előadás Petőfiről 

Újítások segítségével 
Felépítménycsere tervPn fe

lül. A pusztaszabolcsi pálya
mesteri szakasz dolgozói ápri
lis 4-e tiszteletére vállalták, 

készí- hogy a jútőház l-es vágányán 
terven felül elvégzik a felépít

A Szolnoki Járműjavító ko- j sabbá teszi a csavarok 

vácsműhelyében alig érteni téséL 
l!ZÓt, olyan nagy zajt csapnak Eredményes munkát végez a 

a Jég- és gőzkalapácsok. A tű- Telek- a Csomán- és a Fehér
zikovácsok a nagy hőség miatt b1igád is Tervüket dekádról 
verejtékező arccal végzik mun- dekádra egyenletesen telje

A szombathelyi Ady Endre 
Művelődési Otthonban nagysi
kerű történelmi előadást tar
tott március 14-én Di€nes 
András kandidátus Petöfi Sán
dor halálának körülményeiről. 1 

kájukat. Nem eredménytele- sítik. 
nül. Az év első két hónapjá
ban 101,03 százalékra teljesí
tették a tervet. A műhelyben 

Csomor János 
Szolnok 

ménycserét. 
* 

ötezerkétszáz forint értékű 
társadalmi munkát vállaltak a 
felszabadulás évfordulójának 
tiszteletére a torbágyi pálya
fenntartási szakasz dolgozói. 

most április 4-re, hazánk fel
szabadulásának 16. évforduló- A balassagyarmati fűtőházban 

A több mint kétszáz főnyi 
hallgatóság soraiból többen 
tettek fel kérdést a legújabb 
kutatások eredményeivel kaP
csolatban. Az előadás után le
vetítették a Kihunyt egy csil· 
lag című, Petófi életének utol
só napjait dokumentáló kisfil
met, amelynek írója szintén 
Dienes András kandidátus. 

A l\lisk.olc-tiszai pályaudvaron a vá1tókezelók között is talá.lha.tók 
fiatalo..k. Ilyen Zsíros József is, aki fegyelmezett, lelkiismeretes mun

kájáról is.mert jára készülnek. Fűtőházunknál március 2-án 
A műhely újítói is szorgal- és 3-án tartottuk a rendkívüli 

masan dolgoznak. P. Szabó te1melési tanácskozásokaL 
Ezen a tanácskozáson újabb Károly szocialista brigádja vállalások születtek április 4-e vállalta, hogy a hordrúgó he- tiszteletére. Labáth József szo

veder csapszegek készítésénél cialista b1igádja például vál
ebben az évben 6280 órát ta- lalta, hogy terven felül elvégzi 
karitanak meg. Hasznos újí- egy 375 sorozatú mozdony ke
tást nyújtott be Varga József rékpárjának javításáL A szén
és Németh László is, A 160 szerelok a mozdonyok gyors 
mm-nél hosszabb csavarokat előkeszítése mellett társadal-

mi munkában részt vesznek a eddig kézi erővel készítették a fűtőház környékének parkosíműhelyben, A két újító olyan tásában. 
sajtoló prést készített, amely A mozdonyvezetők közül 
egy billenős szerszám kiegé- Cserni István vállalta, hogy 
szíbésével könnyebbé és gyor- széntakarékossági tervét 113%-

� 

Javuló teljesítmények 
a budapesti igazgatóság területén 

Egyre emelkedő eredmé
nyek jelzik a budapesti igaz
gatóságnál az év első két hó
napjában, hogy a széles kör
ben kibontakozott versenymoz
galom meghozta a gyümölcséL 
Az év első hónapjában a ko
csiigén.ves szállítási tonnater-

.. vet csaknem 103 százalékra 
teljesítették. A személyszállító 
vonatok januári menetrendsze
rűsége 94,l százalék volt. 

Van azonban javítani való a 
tehervonatok menetrendszerű
ségében, mert az alacsony 
eredmény lerontja a hálózati 
célkitűzés teljesítését is. A bu
dapesti igazgatósáe hálózatán 
januárban nem egészen 69 szá
zalékos volt a menetrendszerű
ség_ ami az átlag alatt van. 

Jobb a helyzet a teherkocsik 
átlagos kihasználásánál, ahol 
aikerütt túlszárnyalni a 17 ton,. 
nát. Az egy kocsir� eső terhe
lés átlagos növekedéséből adó
dik. hogy jelentékenyen meg
nőtt a tehervonatok terhelése 

is. Februárban 869 tonna 110U 
az átlagos terhelés, ami az or
szágos szint szempontjából 
sem kis teljesítmény. 

Az igazgató6á,g dolgozóinak 
februári eredményei is azt bi
zonyítják, hogy második öt
éves tervünk első esztendejé
nek szállítási feladatait egyre 
jobb eredményekkel oldják 
meg. A kocsiigényes árutonna 
továbbítási tervet csalrnem 
102 százalékra. a kocsikihasz
nálási tervet pedig 100,82 szá
zaléikra teljesítetiték. Tov-ább 

javult a személyvonatok me
netrendszerűsége: februárban 
95,4 százalékra 

Mindent egybevetve az igaz
gatóság dolgozói a többi igaz
gatóság eredményeihez viszo
nyítva jó közepes eredményt 
értek el. Tovább kell ;avlta,.!1-i 
a tehervonatok menetrendsze
rúséqét, emelni kell a kocsík'i
használá,st és akkor még jobb 
helyezést érhetnek el az 
igazgatósági versenyben. 

B. L 

Pécs állomás takarékossági célkitűzéseiből 
Állomásunkon nem tervté- rövidítjük. A kirakási időt az 

nvezö az egy kocsira eső tola- elmúlt évhez viszonyítva 30 
tási idő csökkentése. mégis ezer órával csökkentjük. 
nagy eondot fordítunk rá. A Továbbra is alkalmazzuk a 

jelenlegi 4,5 perces időt az év jól bevált loocsiválogatási mód
végéig 3,9 percre szeretnénk szert. A személyvonatok me
csökkenteni. A felhasználásra netrendszerinti közlekwését 

kerülő anyagoknál az előző 98, a tehervonatokét pedig 82 
évihez viszonyítva 3 százalékos százalékra vállaltuk. 
megtakaritás szerepe] a taka- A takarékosság; tervben sze-
rékosságj tervben. rep!ő célkitűzések végrehajtá-

A szállíttató felekkel komp- sát a mozgalmi szervek, a szol
lex-brigád szerződést kötöt- 1 gálati vezetéssel rendszeresen 
tünk. A kocsitartózkodási ter- l ellenórzik és az előforduló hi
\'et a múlt évi 10.5-ről 9,5

1 
bákat közös erő\'el l<i,iavítják. 

órára csökkenti[ik. Az ideg,-n Lelt, F'Prpne 
koesik tartózkodási idejét is Pécs 

ra teljesíti. Petrik Mihály 
mozdonyvezető a gép javít.asi 
költségét 5%-kal akarja csök
kenteni, hogy csak néhány 
példát említsek. 
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Rónási István Józsefváros 
Ha a dombra telepített épü- beszélgetésünket. A Dohány-

leteken a tábla nem közölné, értékesítő V. dolgozója 42 má-

E d 
• 

k 
hogy állomás, alig ismerné fel zsa dohány elszállításához ren-

re llléllyeSell V�zsgázfa a szemlélő. Az épület és del kocsit. 
A múlt év őszén Alsóörsön környéke ma is hasonlít arra Tovább megyünk . . . Bankó 

is létrehozták a dolgozók álta- a múlt század közepi Stáczió Károly kereskedelmi helyettes 
János iskolájának esti tagoza- utcára, ahonnan 1867. április főnök zárkózik fel kísérőnek. 
tát. A jelentkező� köz.ött volt 2-án „kirobogott" a próbavo- - Az utóbbi években sok 
ipari és mezőgazdasági dolgo- nat. váitozás történt - mondja. Uj 
zó, pék, háziasszony és négy A Szent István kőszénbánya és szép szerepünk lett B-u.da-
vasutas is. társulat és néhány földbirtokos µest !e- é.• felaJ.u.si áruforaal.-

kilépő áruk vámszolgálati te
endőit Jtt látjuk el. 

A fedett kocsikban érkező 
vámárukkal nincs baj, de a 
nyitott kocsiban levő terjedel• 
mes és nagysúlyú gépek, ládák 
kezelése már gondot okoz. El• 
avult az állódaru, de a tulipá
non levő villanydarunak � 
veszik hasznát. Igéretet kap• 
tak, hogy megcsinálják, de 
még semmi sem történt. 

- Ugy látszik, az ígéret el

szánt ősszel a darumadarak
kal együtt - jegyezte meg va
laki szellemesen. 

A négy vasutas öregdiák azzal a céllal kért ide vasút- mában. A pesti gyorsdarabáru 

nagy szorgalommal fogott a építési engedélyt, hogy a tarjá- fo1•galrnat kizár61,ag mi bonyo
tönuláshoz. s az eredmény? ni szénmedencét összekössék lítjuk le. EgyrJszt a csarnok, 
A sikeres félévi bizonyítvány. 

1 
Pesttel. · másrészt a szállítmányozási 

Pedig Zórád Lászlónak, az 51 Ez &1'kerül· t. de az u"zletmenet szolgáiatunk. 17 gépkocsival 
fuvarozzuk Jel a fcleJk által be- - Ha így van, hát van re-éves szakszervezeti bizalmina k, nem. jelentett árut. A távoli kerüle- rn,i!ny, hogy tavasszal vissza. Nagy . Lás�ló , m�zónak, Ezért lett a „Császári és Ki- tekböl csak a késő esti órákban száll - volt a válasz. Horvath .K�lman es HamaT rályi Szab. Pest-Losonc-Besz- kerül az áru az állomásra. Csak néhány méterrel kelle<;,yu!a va_ltokezelökn� nagy tercebánva Vasút- és Kőszén- llyenko-r van a hajrá. A felfu- ne meghosszabbítani a darualdozatot

, 
Jelent_ a nehez vas- bánya Társulat" vasútjából varozásnak, berakásna:k, elszá- pa' lya·t  és ez nagyon segítené az utJ szolgalat után beulru az 1s- M 

kolapadba. ők mégis szorgal- 1866-ban e. Kir. agyar molás-nak és az elszállitásnak állomás munkáját, fokozná a 
masan tanulnak, mert pótolni Északi Vas:lt, majd 1868- jú-

1 ugyanis a bejelentés napján munkatempót és a mozgódaru
akarják hiányos isl!:olai vég- nius hó 30-a_? a Magyar Állam- meg ke!l történni és meg is val végzett veszélyesebb mun-
zettségüket. vasutak elso vonala. történik. ka részben elkerülhető lenne, 

Kiss Lajos szb-titkár, Itt járunk a régi Pest, a mai Előnyös változás az is - és 
I Jó munkát végez az állomás 

Józsefváros állomás épületei, erre büszkék vagyunk - hogy a Szovjetunióval kapcsolatos 
raktárai között. Motoros tar- az elmúlt esztendők 60-70 lko- szállítótartály forgalomban is. �fOSOnmagyaróvárott goncák zaja nyomja el a mun- csit igénylő áru mennyiségét Itt kezelték és továbbították a 
kavezető raktárnokok hangját. ma 50-55 kocsiba rakjuk be. mosz!kvai és legutóbbi brüsszeli minden vasutas A gyorsdarabáru küldemé- világkiállításra küldött tár-

. 
J. t 

t. Naponta 200 tonna nyek.nek tranzit pályaudvara gyakat is. 

Mindössze öt főből áll Mo

tama a Sli111SZeneze neft 
darabáru Józsefváros. Nagyon sok az - Gyors és al,apos munkát 

élőküldemény, és tavaszi hó- jelentett ez, tekintettel a sür
napokban a primőr áru. gősségre és értékre - mondja s01 magyaróvár állomás szak- Barcza Jenö főintéző, rako

szervezeti bizottsága. Ez a kis dási részlegvezető ad tájékoz
kollektíva eredményesen tevé- tatást, de csak kisebb-nagyobb 

kenykedik. Erre legfőbb bizo- megszakítással, mert percen
nyíték, hogy az állomáson min- ként keresik. 
den dolgozó tagja a szakszer- _ A csarnok 180-220 tonna 
vezetnek és a tagdíjfizetéssel darabárut rak naponta. Min
sincs baj.  dent, ami csak elképzelhető -

Az állomáson azonban nem- mondja, _ Gépeket. műszaki 
csak a szakszervezeti bizottság cikkeket, gázpaladkokat, divat
tagjai élén Turán Antal árukat, bútorokat, szöveteket, 
szb-titkárral - dolgoznak jól, selymeket, piperecikkeket, stb. 
hanem a bizalmiak is. Igaz, ez A féVkilógrammos :somagtól a 
is a szakszervezeti bizottság 20 mázsásig. Hét irányba indi
jó munkáját dicséri. Az szb tunk gyűjtőket. 
ugyanis rendszeresen foglalko- . . 
zik a négy bizalmival. Egy szállító fel zavarJa meg 

�� 

Új üzemi konyhát és étkezdét kapnak 
a Hámán Kató fűtőház dolgozói 

A MAV Budapest·i Magas• 
építési Főnökség' Landler Épi
tésvezetősége végzi a Hámán 
Kató fűtőház új üzemi kony
hájának és étkezdéjének épí
tését. A modern kivitelű, kor
szerű létesítmény két és fél
m;JJió forintos költséggel épül 

Az építésvezetőség 1960. 
augusztus 16-án kezdte meg 
az építkezést. s december vé
gére már tető alatt állt az épü_ 

let. Ebben nagy része van a 

szorgalmasan dolgozó kőmű
veseknek, ácsoknak és segéd
m ur.kásoknak. 

Mivel az épltők egész télen 
dolgozhattak, minden remény 
megvan arra, hogy május vé
géig elkészülnek a fűtóház új 
szociális létesítményével. 

Tóth Mihályné 
Budapest 

Azt, hogy sok élőküldemény a kereskedelmi helyettes főnök. 
érkezik, nem kellett bizonyít
gatni, mert az I. számú raktár 
,.trepnijén" hangos malacsiví
tás igazolta azt. A raktár má
sik vége, csaknem kizárólagos 
körlete a Tejipari Váll,alatnak. 
Itt megy keresztül Budapest 
tejszükségletének nagy része. 

- Talán az egyik legkénye
sebb feladatunk ez - mondja 

az időközben mellénk szegő
dött Samu Jenő állomásfőnök. 
Nem volt kőnnyíi a részmozza
natokat összehan11olni. De ,n.a 
már !kial,akult egy olyan mun
kafolyamat, hogy a tejgyűjtók, 
a tartályok a vonat érkezésétől" 
számított 40-50 perc alatt az 
iparvágányokra kerülnek. 

Élüzemszínt felett 
Trófeaként csüngnek az iro

dák falain a Ganz-MA V AG
gyárban exprotra gyártott 
„ezüstvonatok" képei. Ugyanis 
itt kerültek és kerülnek fel
adásra Argentína, Egyiptom, 
Jugoszlávia, Lengyelország és 
korábban India részére küldött 
motorkocsik. 

- De beszélhetnénk az egy
re növekvő iparvágány és bé
relt terület forgalomról is: 
BELSPED, RAVlLL, TÜKER, 
stb. - mondja egy raktárnok. 

- Van mit a tejbe aprítani. Bizony va� . . .  de . . .  ennek el
lenére 1951-től élüzemszint fe-Azt is kevesen tudják, hogy lett végezzük munkánkat. Taa vidéki filmszlnhá.zakban per- 1 lán most sikerül elnyerni a ktgetett filmek mind megfordul- tüntetést - monják a józsenak Józsefváros állomáson. De Oek" egybehangzóan. " 

idáig egyetlen előadás sem Többet nem értettünk a remaradt el miattunk - jegyzi ménykedésböl. mert nagy csameg kedélyesen az állomásfő- tazajjal megérkeztek a „gumi
nők. danik" aztán jó szorosan a 

Vámvizsgálat is folyik 
Sok a vámtiszt és a pénzügy

iir az állomáson. Az !s kiderült. 
hogy miért . Lassan két esz
tendeje, hogy Szobon be- vagy 

raktár fa'ához állva megkezdő
dött a sivalkodó malacok bera
kása. Amott egy tejszállf16 
autó dübörög, klkerülve a macskaköveken dülöngélő két
, ova• szekeret. 

G. J. 
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A tbc-s betegek anyagi- támogatása 
Népi államunk a tbc meg

előzésére számos intézkedést 
foganatosít-Ott. A tbc gyógyí
tása érdekében a kórház.i (kli
nikai. gyógyintézeti) ápolás 
teljesen díjmentes. Díjtalanul 
vehetik igénybe az iJyen bete
gek a lakóhelyük szerin ti tbc 
gond-0zó intézetet. az i lletékes 
körzeti orv-0st. a gondozóinté
zet beutalásával a szakorvosi 
rendelőintézet járóbeteg ren
deléseit. 

Rendszeres támogatás 

Mindezeken túlmenöen az 
állam anyagi támogatást is 
biztosít a tbc-s betegek részé
re. 

Az anyagi támogatás két
féle: rend zeres és rendkívüli 
anyagi táp10gatás. 

Rendszeres a nyaai tá.mo11a
tásban részesül a. flllómiinté
ze tben ápol biztositot t tbc-s 
beteg: 

a) ha eU<itá.sra sz-0ruló csa
ládtaqja van és a 1J1JÓ/11Jinté
zeti ápolása idejére já.1'ó táp
pénze a napi 60 forintot nem 
éri el., 

b) ha ettartásra szoruló csa
Uz.dtagja nincs és fekvőbetea
fl11Óf/11intézeti ápolása. idejére 
iá.1'ó tá.ppénze a na-pi .10 forin
tot nem éri e 1. 

tézeti ápollis idejére járó táp
pénzét az otthoni ápolás alatt 
járó teljes összegű táppénzre 
egészíti ki. 

A rendszeres anyagi támo
gatás összege csak annak a 
gyogyintézetben ápolt tbc-s 
betegnek jár. aki a gyógyin
léwtl ápolás alatt az orvosi 
utasításokat betart.ia. Kisebb 
szabálytalanság esetén legfel
jebb 3 hónapig lehet szünetel
tetni. súlyosabb ese�kben 
\"égJeg meg lehet vonni. 

egészséqü(llfi rendszabá111okat 
betartja.. A rendkívüli anya
gi támogatás engedé!yezésére 
a tbc gondozóintézet vezetö
je. fekv'lbeteg-gyógyintézet
ben ápolás esetén a gyógyin
tézet igazgatója tesz javasla-

Miért csak a sérült ? 

tot. A rendkívüli anyagi tá-
mogatás engedélyezése a Az elmúlt számban arról írszakszer\'ezet társadalombiz- tunk hogy egyes balesetvizs
tosítási osztályán szen·ezett 

I 
gáló bizottságok miképpen hátársad<'.lo�b

. 
iztositási bizottsaj! ritják a felelősséget a sérültre 

hata<korebe tarto21k. a balesetekért. Ezzel a kérdés-
A 1·endk1t·iili an11aai támo: I se! azért is foglalkozni kell. 

qatást a bete11 kérelmére a ,nert sem a sérül tre. sem az 
tbc -(]0ndozóintézet javasol'ia. üzem dolgozóira nézve nem 
De jai-a.solhat:ia. a szakszerve- közömbös, hogy a balesetekért 
zeti bizottság is. ha tudomá- ki a hibáztat ható. 

A rendsze1'es a11 11a,qi támo
r,atást a táppénzzel e111nitt kell 
fol11ósita11i. 

Rendkívüli támogatás sa szerint a beteg köri.ilmé-
Rendkívüli anyagi támoga- nyei azt indokolttá teszik. 

lás -egyszer, vagy ismételt Ilyen indoknak tekinthető. ha 
esetben adható a tbc miatt a betegség gyógykezelése 
keresöképtelen. táppénzre nem hosszabb idöt. legalább 6 hó
jogosult biztosított és egészen napot igényel: ha a beteg 
rendkívüli esetben a táppén- több családtagról gondosko
zes állományban levö tbc-s dik, ha a betegnél. vagy csa
beteg részére. ládiában a család megélheté-

A felelösség kérdésének 
helytelen megállapítása, 
hogyan hat vissza. az üzem 

dolgozóira.? 

Például az egyik járműja,·í
tónk mozdonyosztályán nagy
számban fordultAk elö a b-Ot
lá ból. tárgyak leeséséböl ke
letkezett balesetek. A balese
tért a sérülteket hibáztatták 

Rendkivüli any(l{li tá.moga- sét veszélyeztető esemény áll 
tás csak abba·n az esetben en- be és emiatt tartani lehet at
r,edélyezhető. ha a betea a.z I tól. hogy a beteg a gyógyke
on•os utasításait követi. az zelését idö előtt megszakítja. azzal az indokolással, hogy 

Ill. 

munkájukat figyelmetlenül Yé
gezték. 

A felülvizsgálat során kide-
1·ült. hogy a balesetek azért 
olyan gyak-)riak. mert a z osz
tályvezető szem<!! huny az üze
mi rendetlenség felett azzal. 
hogy nincs elég segédmunkás, 
akik biztosítani tudnák az 
üzemi rend fenntartását. Az 
osztályvezetőt pén zbi rsággal 
sújtották. A hatás nem maradt 
el : megjavult az üzemi rend és 
csökkent a balesetek száma. A 
tényleges mulasztók felelős
ségL'e vonása tehát végso soron 
kil1atott az üzem dolgozóira is. 

Mit jelent a sérültre néz
ve, ha a balesetért őt hi

báztatják? 
A balesetvizsgáló bizottságok 

véleményes jelentései, de a 
sérültek vallomásai is azt iga-
zoUák. hogy a sérültek túlnyo
mó többsége hajlamos arra, 
hogy a felelósséget magára 

JJfunkavédelmi ellenőrzés tapasztalatai vállalja még olyan esetben is. 
amikor ez nem így van. En-

rosultnak vagy hozzátarto
zóinak a munkavédelmi 
szabályok megszegésével 

okozott kárért? 
Elsősorban tisztázzuk a kár-

térítési kötelezettségnek 
amelyet anyagi felelösségnek 
is nevezünk - az elvi alapjait. 

A vállalat. il letve szolgálati 
fönökség tartozik olyan felté
teleket biztosítani, amelyek 
mellett a munkavállalók éle
tük és testi épségük veszélyez
tetése nélkül teljes biztonság
ban dolgozhatnak. Ha a vál
lalat. i lletve szolgálati fönök
ség ezt a kötelezettséget meg
szegi, tartozik az ebböl száJ·
mazó kárt a dolgozónak meg
téríteni. Nem mentesít a kár
térítési felelősség alól az sem, 
hogy a munka biztonságos el
végzéséhez szükséges óvóintéz
kedéseket azért mellözték, 
mert az nagyobb költséggel 
jár, vagy ezeknek a költsége 
nem áll arányban a bekövet
kezhető balesetböl származó 
kárral. 

F, l ' 't ' • y; 
• 

't ' b nek több eredője van. . 1 t. d 1 -a e ept menyi asanyagJaVt O an 1 . A sérült nem mindig lud- re�dbe�
z

�
ci

:e��ljesí��!t k��� 
A rendszeres anyagi támo

gatás összege az eltartásra 
swruló családtaggal rendel
ikez..ö fekv5beteg-gyógyintézet- Aki 2-3 évvel ezelőtt járt 
ben ápolt táppénzes beteg ré- a Fel,épitmén11i Vasanyagj<wi-

, · s f t E t · tóban, meglepődve láthatja 
elözetes munkavédelemre tassal és idökieséssel. Mindez illetve szolgálati vezetés mu- ben azzal az elvvel, hogy a 
elmulasztott-a betartani az 

\
de csak jelent)s kbl tségkiha- ja. hogy mi számít a vállalat, telménye sem állhat ellentét-

vonatkozó elöírásokat. elkerülhető lett volna. ha idő- lasztásának. legföbb érték az ember, mert szere napi . orm · z ugy azt a fejl 5dést, ami ezalatt k_ell _érte��ezn1; hogy a . napi történt. A munkafeltételek je--táppenz osszeget 8 fonnttal 1 , - . 7..tltak A , 

2. Nincs tisztában azzal, a tervteljesitésnek is alapvetö A programtárgyalásba nem ben kikénk a munkavédelmi hogy milyen hátránnyal jár feltétele a termelés biztonsávonták be a szakszervezetet. szervek véleményét és hozzá- magára nézve. ha a balesetért ga. fel kell emelni. de az így fel- en,_ose� megJ1:-' • z e:
emelt összeg napi 60 forint- avuil gepek;t �J, �orszer� ge-
lllál több nem lehet. 

1 

peknel cse�tek ki. Az uze':1: 
Jórészt ennek tudható be. járulását. De ez a tény •. elke-

0· t hi'ba'ztatJ'ák. A munkáltató a vele mun-rülte" a szakmai vezetők fi-hogy egyes munkahelyeken gyelmét. 3_ A dolgozók egy részében kajogviszonyban álló dolgozó-
. . a mo7.galm1 szervek vezeto1 _ Az eltartasra swrulo _ csa- és a dolgozók örömmel belá<ltaggal .r:em_ r�ndelkezo, fek- szélnek az eredményekrüi. de "?be�g-gyogymtezelb� aPOI! nem ti tkolják awkat a nehéz-

olyanok a munkakörülmé-
él az a helytelen gondolat. nak, i lletve hozzátartozójának 

nyek, amelyek nem biztonsá- Még nagyobb ruba. hogy hogy .,ne 'ke,:iiljön �zembe i·e- üzemi baleset vagy f-Oglalkozá-
gosak, az egészségre ártalma- más dolgok is e1kerülik. si betegség által okowtt kár 
sak. Többek között az is, hogy né- zetői t•el'', fejében kártérítéssel tartozik, 

táppenzes beteg részere nap, . · 
, 6 forint rendszeres ai;ivagi tá- segeket_ sem: .. amely';lkKel meg 

mogatás jár, de a napi tlip- keU kuzden,ok az atszerveres 
pénz és a 6 forint rendszeres során. 

A szerszarnélez..öben például hány meghatározott beosztás- Ehhez járul még az a körül: ha ő maga - vagy olyan meg-
elhelyeztek ikét új gépet. de ban csak olyan személy do!- mény, . hogy a szakszervezeti bízottja, akinek eljárásáért fe
azok nincsenek ellátva porel- gozhat, aki bizionságtechnjkai IJ1zottsagok sem adnak m�gfe- lelös - az üzemi balesetet vét
szívóvaJ, a dolgorok tehát vizsgával rendelkezik. Tur- lelő felv�ágosítást a fentiekre , kesen idézte elő. Al,kor is kár-

anyagi támogatás együttes 
összege napi 30 forihtn.ál több 
nem lehet. 

A rendsze1·es anyagi támo
gatás összege nem lehet na
gyobb annál az ö szegné!, 
amely a. betegnek a g_vógyin-

nilikózis-ártalomnak vannak ma-nn Henrik és Sándor Ist- vonatkozoan. térítéssel tartozik ha üzemi A fejlődés örömébe aron- • t k  ' • 
ban üröm is vegyül, ha mun- klléve. . �z e_gyéb!<é;>t val�- ván i:11űveze_tőknek ma is A balesetek anyag, von a ·o- baleset vagy foglalkozasi meg-
k éd 1 . tk ásb mennyi u.1 c. 1swlogepre .1e1- i h1ányz1k a v1z.�gá1uk. zásait nézve köztudomású. betegedés a hatóság által jog-
n!�U: :

1

'helyze;:t
a

A ��Ila�� 

1

, l<';mii. _ • 

1 

Elnéz'k azt •s hogy vizs- hogy a tappénz és a nyugellá- erösen elrendelt balesetelhárí-
vezetos· e·ge e·s az I a. D. osz- A gepek elhel

1
ye7_ese sem '.lk "' l 

1 
' 1 k 1 1 tás összege nem éri el a dolgo- tó. illetőleg egészségvédö óvó-" f 1 ga ne u veze ne_ rno 0-

1 
zó átlagkeresetét. A különbö- rendszabály megszegéséböl tály az átszervezés során meg e.e 0• ros targoncat - · · zetet . .,különbözeti kár''-nak va. g_y _óvóin_ tézkedes elmulasz-ugyanis E.aen ugyan lehet •:ál •oztatni. k b l tt 

�''''-'''''''''''''''''-'''''"" �,,,,��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''� ::,..,, k� súlyos .kóvet..kez.ményf"Ji.- 1\1:elyek azok az �etek, A különbözetL kár megtérí-
Ke! Jarhat. E1.l a müszaki \ e- amikor a munlt,iltató és a t{sére vonatkozó előírásokat a 

KEDVES BARÁTOK KÖZÖTT - NÉMET FÖLDÖN 

Az ilyen ... 'gyelem -clkerü-

1

. nevez, . tasa o szarmazo . 

zeto.K is tud.1ák, mégi próbáJ.- 'l'étkcs dolgozó kártérítrsí következő számban ismertet-
ják a me. órtént dolgok�ü felelős éggel tartozik a ká- 1ük. 
„megmagyaráz.ni'•. Pl. Gal'ai 
József müvezetó, a,u felügyc:., 
a targonca vezet )k felelt. olyan rv. 

Schwerintöl búcsút véve 
Ludwig Lust és Wittenbel'ge 
után a műk:incsekben gazdag 
Stendhal vasutasai üdvözölték 
ki.J1döttségünket. Rövid szívé
lyes bes?,élgetés, jel\'énycserék. 
megannyi meleg baráti meg-

Itt van az NDK egyik leg- elektromos műszerei. Fi lmgyá
nagyobb vasúti javítóműhely,;,. ra. csillagvízsgáloja pedig vi
Tágas, impozáns művelődési lághirű. 
házában ismételt nagy sikert Történelmi emlékeinek nagy 
aratott kórusunk. A nagy tet- része a háború alatt romokba szést kiváltó műsor után ismét dólt. De legértékesebb kincse a 
meghitt baráti est részesei let- világszerte híres Saussouci
tünk. Kedves barátság szövő- pa rk épen maradt. Rövid ideig 
dött a magdeburgiak és a ma- szemlélői lehettirn!, a vil.:.gtör
gyar vasutasok között. Kedves , ténelmi ;elentőségű Cécilien
�iá?dékaik azót� n_álunk hir- 1 hajnak i�. Ebben a kastélyban 
oetik ,gaz baratsagukat. da- wjlottak le 1945-ben a h::ro,r-
la(n� a magdeburg( . barátaink 

I 
ha1a

_
lmi tárgyalások. Kórül-

S71\'eben csengnek uJra. fogtuk a föld zinti tárgyaló'.e-* rem kerek asztalát. amelyen 
aláírták a potsdami egyez
ményt. 

1 
Autóbuszunk a Magdeburg

Berlin közötti utat a jól ismert 
autóbahnon tette meg. Ez a Az emeleten kis szalon, zon
mi műutainknál négyszerte got·ával. A tárgyalások szüne
szélesebb út, közepén parksáv- tében ott hallgattak koncertet 
val. A kétirányú közlekedést a �zovjet, amerikai és angol 
biztosító autósztrádán sokfajta delegátusok. Itt tiltakozott 
kocsit láttunk. Ez az a híd. Truman, az akkori amerikai 
amelyen Nyugat-Berlin az árut elnök a halhatatlan német ze
és az élelmet kapja. Néhány neszerzök - Bach, Beethoven 
évvel ezelött még fegyvert, ha- - műveinek előadása ellen. A 
d.ianyagot. sót a Keletre szánt szovjet küldöttség egyik tagja 
diver1..ánsok felszerelését is er- volt  kénytelen szót emelni. 
re szállították. mig a népi ha- mint ahogy a 40 millió német 
tóságok közbe nem léptek. sterilizálására irányuló nyugati 

ten-et is a Szovjetunió hiúsíKözben !'ej�_tunk a Hav_al: totta meg. Rövid időre e helyitava_k �ur�Jebe. s„ e _gyuru ségben magyar vasutas dalosok k�l]?s kozepebe, a tortenelrru rögtönöztek kis hangversenyt a h1r� P�tsdamb�. A !2� eU;r la- 1 múzeum közönségének. Ez sem kosu varosban es el_ovaro5<'.ban, mindennapos alkalom. Babelsbergben szamos ipari 
nagyüzem működik. Jelentös 
dieselmozdony-gyára, optikai 

Kovács János 

finommechanikai és 1 (Folytatjuk) 

n)';lvánulás után Magdeb11rg • 
vasutasai és kultúl'munkásai 
fogadták kórusunkat Herbert 

Bang elvtárssal, a szakszerve
zet kerületi titkárával az élen. 

Magdeburg elsősorban ipará
ról és háborús szenvedéseiről 
volt ismert előttünk. 1945. ja
nuár 1 6-a a \'áras gyásznapja 
volt. A 45 perces amerikai 
bombázás a vároi. kétharmadát 
romba döntötte_ Lángtenger, 
éjieli sötéts_ég és több tízezer 1 
halott jelezte elvonultukat. 1 De a szocialista. építömunka 
nyomán gomba módra emel
kednek az új lakónegyedek. 
Csaknem régi , pom_Pájáb�n ;i-ll 

I a IX. századbol szarmazo dom 
is. Tágas utcasorok hirdetik a 

1 szc,cialista alkotás nagy diada
lát. Cecilíe-nhor. a potsda..mi értekezlet színhelye 

���:•��;�i
a

�:[�y:{1t�e: _)'/ J „i //) ,. • ,. J „ J 
�ogy a rendőrség nem _tesz ki- \öjzÖnŐ level f<.omantabol 1011,ast azellen, hogy uzemen 1 
belül vizsga nclkül vezetnek 
targoncá.<at. A m űvezelö eh·
társ rendelkezésére álló ba.:
eselE:!harllt.si oktatási anyag
ban egyértelműen rögzítve 
\ an ennek az ellenkezője. 

A válialatnál fennálló mun
� ' ,_.mi mulasztásokért 
felelős a szakszervezeti bi-

zottság is, 

mert nem kellö következetes
séggel ellenörizte az elöírá
sok betartását. 

A szakszervezetnek fokoz
nia kell ellenőrző tevékenysé
qét. Ezt természetesen csak 
akkor tudja eredményese-n 
végrehajtani, ha kiépíti a 
munka védelmi bizottságát, 
konkrét segítsér,et ad a. bizott
ság munkájához és a vezetö
sé11i ülésen esetenként beszá
moltatja a bi.zottsá.got mun
kájá.ról. 

MUNKÁS-PARASZT 
FIATALOK 

TALÁLKOZÓJA 

A Csongrád me1111ei vasutas 
KISZ-bizottsáa patronálja a 
szatymazi Lenin , Tsz KISZ
szervezetét. A patronálók a na
pokban részt vettek a tsz ki

i szistáínak ünnepi taggyűlésén. 

1 

ahol ezúttal osztották ki a Y".g
sági könyveket. A tagzyulest 
március 21-én, a 1'anácsköztá.r
sasá.g megalakulásának 42. év

•

1 

forduló.ián tartották. 
A vasutas KISZ-fiatalok a 

1 lenini eszméhez töretlen hű
ség és ragaszkodás szimbólu
maként Lenin képét és KISZ-
ielvényeket nyújtottak át az 

1 új alapszervezetnek. 
i A taggyűlés után együtt ma
i radtak a fiatalok és sok olyan 
1 kérdést vitattak meg, ami a 

jövöbeni együttes munkáju-
1 kat viszi majd előbbre. 

Sz. 

�lmén!Jekkel teli, pronram- ; - és mennylre! - idegenben 
dús budapesti ta1't6zkod,í.., után a baráti szó, a segítség. 
csomagokkal megrakodi;a ig11c- Ná.iunk szokás - és azt hi
keztem a bukaresti gyors felé. sz�m. szép szokás -, megdiVáratlan és kellemes megle- csirni és kiemelni a mtmkápetésemre, a vonat egyik ka- juk.ban kiváló dolgozókat. Bi
lauza készségesen segítségem- zonyára a testvéri Magyarorre sietett az elhelyezkedesben. •zágon is szívesen fogadja Ro-

A félhomalyos világításban ,ntnia egy dolgozó nőjétől e 
hangja utan fiatalnak itélhe- pár soros köszönetet: Lovász 
lő kalauz késöbb is bejött a 

•

1 

Sá.ndor, a Nyugati-palyaudvar 
fülkébe és érdeklődött hogylé- dolaozoJa kötelessé17én túlme
tünk felől. Nem személyemnek 

I 

nóen el.özékenységéért, szíves 
,szóló érde klödésről volt szó: ud ooriassá.gáért. 
a felügyelete alatt á.ltó kocsi 
minden utasái•al épp ilyen eW- Dr. Becsky lren orvos. 
zékeny, segítőkész, bará.tságos ' a Gyermek Poliklinika ideg-
volt. j osztályának vezetöje, 

Mondano-m sem kell. jólesik I Cluj 

Feri bácsi ,  a kapus 

Sok-sok epizód, 
vidámabb, szomo
rúbb napok jelzik 
egy-egy ember 
életútját. Ez a kis 
írás olyan ember
ről szól, akinek 
életében különös 
nyomot hagyott 
�g!! nagy világ
eges, a második 
vilá.ghá.ború. 

* 
Hosszú Fe,·enc, 

vagy ahogy mu11-
katarsai hívják 
Fe,·i bácsi, kapus
szolgálatot teljesít 
Dombóvá.r állo
máson. A napok
ban elbeszélget
tem vele. Kwán
csi voltam, milyen 
előzmények utá.n 
került ebbe a be
osztásba. Eddig 
csak azt tudtam 
róla, hogy mkkant 
éa néhány é-ve ka
pusként szolgál. 

Feri bácsi 56 
éL·es, 1932-ben 
kezdte a vasutat 
mint pályamun
kás. Az őszi hóna
pokban - a. cu
km-répa kampány 
idején - a féke
zák kenyerét is 
megkóstolta. 

1936-ban a for
galomhoz került 
raktá.ri munkás
nak. A lig fél év 
után átvette a 
forgalom. Néhány 
hónap alatt ott is 
sokféle munkát 
próbált. Volt ko
csirendező. sarus. 
qépkisé ró, vá.Uó
kezelö. 

A második vi
lágháború Feri 
bácsinak is csak 
keserű fájdalmat 
h-Ozotl. E{ly bom-

ba tá madásnáz 
megsebesült és 

nem lehetett to
i•ább váltókezelő. 
A felgyógyul.ás 
után először mál
há.zó lett, ma3d 
1 958-tól kapus. 
Ezt a beosztását 
is nagyon szereti, 
mert mint mond
ja. változatos. Fog. 
lalkozik ő a ruha
tá.rra l és a lejárt 
1egyek összeszedé
sével is. Bár az 
utóbbi miatt 
gyakran bosszan
kodik. 

* 

29 éves szolgá
latának nagyob
bik hányadát rok
kantan éli. A há
ború áldozataként. 
Hogyne lenne lel
kes híve a terem
tő békéne'k! 

Bódogh l\tibály 
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A voros vándorzászlóval kltüntetett 

szolgálati helyek eredJDényeiből 

Eszaki járműjavÍtó 

Ha csak a statisztikát néz
zük, azt látjuk, hogy a válla
lat termelési tervét 4,3, terme
lékenységi tervét 4,8 százalék
kal teljesítette túl, önkölt-.>égi 
tervét pedig 3,9 százalékkal 
csökkentette. 

fél.millió forint az anyagmeg-
1
564 kocsi megtakarítást ered

takarításból származó haszon. ményezett. 
A Nyugatí Műszaki Kocsi- Az állomáson _27 bri�á� ver-

szolgálati Főnökség az 1960.

1 

s�yez a s_zoc1�1sta_ �ngad cí
évi rész!egvizsga tervét 103 mért. Eddig ket �ngad nyerte 
százalékra teljesítette, 8993 el a megtisztelő c,met. 
tengelyt javított meg futójaví- Hatvan áliomás 1953-ban 
tás keretében. 840 666 tengelyt már büszke tulajdonosa volt a 
vizsgáltak le, s a kocsiszolgá- Minisztertanács és a SZOT 
lat hioájából a megengedhető elnöksége vörös vándorzászla-
0,1 késett vonat százalék jána.k. 

Ter;en felül vállaltak gőz
mozdony nagyjavitásokat, s 
ezzei a vasutat jelentős mér
tékben segiúatték a vontatási 
feladatok teljesítésében. Felé
re csökkent a vállalat hibájá
ból eredő balesetek száma a 
sok új természetű munka mel
lett is. Megszüntették a túlórá
kat, a ténylegesen teljesített 
munkanapok százezredrészére 
csökkentették az igazolatlan 
napok számát. Tervszerűen 
vették igénybe a fizetett sza
badságokat, megszűnt a késés, 
a napközbeni eltávozás stb. 

mindössze 0,004 _;;zázalék volt. 
A 0,12 százalékos termelékeny- Dom.búvár csomópont 
ségi mutatót 0,17 százalékra 
emelték. Dombóvár állomás munká

jában 1957 óta a termelési 
eredmények állandó és fokoza
tos emelkedése jellemző. Há
romszor nyerték el az élürem 
címet. 

1960-ban 2209 kocsinál vé
geztek kisorozás nélkµli futó
javítást, s az összes megújított 
kocsik száma meghal.adja a 
21 OOO darabot a rákosrende
zői teherkocsijavító fiókműhe
lyükben. Dicséretes és eredmé
nyes munkát végeztek ezenkí
vül a kulturált utazás biztosí
tásában is. 

Az állomásnak sikerült a 
szocialista brigádmozgalom 
hajtóerejével kitűnő eredmé
nyeket elérni. A fajlagos ko
csimozgatást 10 százalékkal 
csökkentették, túlsúlyos vona
tok közlekedtetésével mintegy 
637 darab ezertonnás vonat 
indítását, a kocsik megfelelő 
kihasználása révén közel 600 
teherkocsi felhasználását ta
karították meg. A kocsik ipar
vágányi tartózkodási idejét 30 
százalékkal csökkentették. A 
vonatközlekedési terv teljesí
tésével az állomás országos el
ső helyezést ért el. 

Mindennek motorja a szo- ., , 
cialista munkaverseny, az osz- Hatvan allomas 

tályo,k közötti nemes vetélke-: Az 1960. évi tervét 103,17 
dés volt. Mindehhez tudni 

!
százalékkal zárta. Kitűnően 

kell, hogy a kiváló eredmé- állta meg helyét az ősZ.i for
nyeket az új Diesel javítómű- galmi versenyben. Az egy ko
hely építésével kapcsolatos át- csi mozdítására kiadott tervet 
csoportosítások közepette ér- 1 0,18 perccel csökkentették, ami 
ték el _a _jármű�a�ító _do!gozói.

1
2375 óra, hasznos tolatási idő 

A szocialista brigád ci·mert 29 megtakarítását eredményezte. 
brigád versenyez, ezideig 5 Ez egy állomási tartalék 99 
brigád nyente el a címet és ok- napi hasznos tolatási idejének: 
levelet. felel meg. 

A dombóvári fűtőház több 
évi következetesen szívós 
munkájának eredményeként 

Budapest nyugati 
csomópont 

A tehervonatok átlagos ter- sikerült az egy mozdonyra eső 
helését az 1959. évi 1288 ton- 111 százalékos százelegytonna
nával szemben 1960-ban már kilométer teljesítményt 1960-
1389 'b t l · •tett 'k ban 114 százalékra növelni. 21 

Az állomás 1957-től élüzem
szint felett teljesítette tervét. 
Ez nem könnyű feladat, hi
szen 1938-hoz viszonyítva 300 
százalékkal nőtt az utasforgal
ma. Rakodó pontja az orsz.ig 

. 
tonna an e Je_s, e 

• brigád - közöttük 7 KISZ-am, nem kevesebb, mmt 516 
\ brigád - versenyez a szocia

tehervonat meg_takarítását_ je- 1 lista brigád címért. Eddig két 
lentette. A kocsik kihasznalá- brigád nyerte el a kitüntető cí
sát 0,7 tomfával emelték, ami met. 

teherdarabáru-forgalmának 
mintegy 65 százalékát bonyo
lítja le. Szállítmányozási szol
gálata a legjelentősebb az or
szágban. A személyszállító -vo
natok menetrend szerinti indí
tásá,ban 98,5 százalékot értek 
el. 

Az egy kocsira eső tolatási 
idő három év alatt 8 percről 6 
percre, a kocsik tartózkodási 
ideje 32 óráról 30 órára csök
kent. A munkaverseny segít
ségével 4 tonnáról 6 tonnára 
emelték a kocsik kihasználá
sát, amivel évenként 4500 ko
csit talkarítottak meg. 

Az egy mázsára eső bérkölt
séget mázsánként 5 fillérrel 
csökkentették anélkül, hogy a 
dolgozók keresetét ez érintet
te volna. 1960 második felében 
3500 tolatási óra megtakarítást 
ért el az állomás: az dddigi 
hat tolató mozdony helyett 
csak ötöt vett igénybe. Közel 

Vándorrostély bűzókerék-ab-roncs esztergálá.sán dolgozik Mauer Fe
renc, a Székesfehérvári Járműjavító J<.arusszelesztergályosa 

Háború és Béke 
Nem a viiághírű Tolsztoj-reg,ény köoetke

zik - megannyi részletével: békés mulatozás, 
szerelem. háború, a Grande Armée pusztulá
sa és a többi. Nem. Csak egyetlen zsenge em
berke élete, a vele való találkozás és egy 
visszapillantás a múltba ezt a címet juttatta 
eszembe. Rá is illik a történetre. • 

1944. július 2. Vasárnap. Jószagú, amolyan 
nyári vasárnap. Ki-ki ünneplőben . . . A kis
kocsmák udvarán döngő kugli hangja. A la
kások nyitott ablakán át kiszűrődő haboerő
üst muzsikája, az utcai verkliszó felejtette azt 
a nyomasztó érzést, amit a naponta ismétlődő 
légiriadók jelentettek: a sziréna fülettépő for
tissimója, a riadalom, futkosás a pincébe. 

Igy ment ez hónapok óta. Akkor is, azon a 
bizony� vasárnapon . . • Légiriadó . . . Légi
riadó . . . Budapest . . . - k-iabálta világgá a 
rádió, úgy mint máskor, de valahogy vészt
j6sl5bban. 

Szinte fekete árny borult mindenre. Az em
berek szétfutottak. Kétlovas szekér vágtázott 
végig a Szegedi út macskakövein. A háromlá
bú verkli beállt a Dévényi utcába egy félte
tös ház elé és beléfagyott a w5ta; - ,.Kívül a 
kaszárnyán, kint a kapunál" . . . 

Csend lett . • .  majd távoli repülőgép búgást 
görgetett a nyári szelUi. Nem volt idő spe
kulálni. Futás . . . Aztán becsapódott mögöt
tem az óvóhely ajtaja. 

Ott a megszokott kép fogadott. 60 före mé
retezett helyiségben vagy százan tolongtunk. 
Az egyik lócán egy anya a karonüUi gyerme
k-ét dajkálta. A csöppség a nyirkas levegővel 
és a gyér világítással vagy ki tudja mivel . . . ? 
nem volt kibékülve, sírt, egyre sírt. lassan 
vontatottan. 

Egyszercsak. mintha ezer ördög rugdalná 
hasba a földet, mozogni kezdett minden. Dör
gött, csattogott. Úgy ringott az óvóhely, mint 
játékos papírhajó a vízen. Egy öregasszony 
imát mormolt. A gyermekek valamilyen lát-

hatatlan karmesternek engedelmeskedve, egy. 
szerre kezdtek sírni, szívetmarT.olóan, kétség
beesetten. 

Megszámlálhatatlan tompa dörrenés rázott 
mindent. 

* 

Talán három óra is eltelt, míg valaki ki-
merészkedett. Az ajtón beszökő vékony 
fénysugár. a fojtó füstszag, az elrabbant bbm
bák bűze, a halotti csend, az ördögi játék vé
gét jelentette. Egyenként merészkedtünk 
fel • • •  Szörnyű kép fogadott. A bunkertői alig 
tíz méterre hatalmas lfombatölcsér tátongott, 
mellette_ a többi . . •  A fővágány stnszálai, mint 
szélgörbítette fűszálak, füstösen meredtek az 
ég felé. Az állomással szemben levö fatelep 
toronymagas lángnyelvekkel égett. Kénes, 
kesernyés szagú volt a levegő. Lomha füst
oszlopok takarták a kíváncsi nap elől az em
beri gonoszság döbbenetes megnyilvánulását. 

Élünk - volt clvasható a megriadt sze-
mekben. Aztán jöttek a Mrek, hogy itt egy_ a 
vonat mellett tartózkodó vasutast csapott 
agyon a légnyomás vagy a bombaszilánk. Ott 
egy fel nem robbant bomba. Amott kocsik 
égnek. Szétszórt ingóságok, elpusztult állatok 
hevertek a vágányok közőtt és a bombagöd
rökben. 

Az egyik forgalmi szolgálattevő az utolsó 
pillanatban bújt be egy szabvány-bunkerbe. 
Jó szelleme megőrizte, mert a hatalmas bom• 
ba olyan szerencsésen esett mellé, hogy azt -
mint a gazda ásója a vakondot - emberrel 
együtt kidobta, kigurította a földből. 

Néhányan, vasutasck és többen a környék 
lakói közül az állomás alatt folyó patakocska 
boltíve alá menekültek. A bomba bizonyult 
erősebbnek . . .  A boltív beszakadt. Sokan 
megsérültek . . •  Néhány ch>il és egy vas-utru 
holtteste feküdt a pat·ak partján, 'köd.arabok
kal fogott újságpapír alatt. A vasutas mel
lett egy megtépett piros jelzlJzászló hevert 
és egy faláda. benne gondos asszonykezek ké
szítette vasárnapi ebéd. Köcsögsapkája, mint 
könnyű sajka úszott a megbolygatott szeny
nyes árban. Arca vonásai megbékélrek, de a 

Akiktől a nagy szakszervezeti 

bizottságok is tanulhatnak 
A szakszei·vezet Tolna me· 

gyei bizot�ága megvizsgáUa, 
majd februári ülésén írásos 
jele,ntés alapján tárgyalta Si
montornya állomás szakszer
-vezeti bizottsá.Qának munká
ját. Mint a je,lentés luzngsú
·lyozta a szervezettséa 100 szá
zalékos• a bizalmiak revékeny
sége sem merűl ki csupán a 
bélyegek eladásában, s a tag
díjak beszedésében. 

A pártszervezettel és a szol
gálati fónökökkel i/len .ió az 
szb-kapcsolat. Üléseiket rfill,d
szeresen megtartják. Nagy 
gondot fordítanak arra, horlY 
a felsóbb szervek határozatait 
a dolaozók minél előbb meg
ismerjék. Egyszóval. szorgal
mas munkájukkal méltán ér
demelték ki a megyei bizott
sáa elismerését. 

* 

Hogyan jutottak el idáig? 
Hogyan sikerült az 5 fős szak
szervezeti bizottságnak élettel, 
tartalommal megtölteni a 
szaksz.ervezei munkát? Ezekre 
a kérdésekre 'kerestük a vá-
1aszt egy hónappal a megyei 
bizottság ülése után Simon
tornya állomáson. 

Az elmélet és a gyakorlat 
párosítása 

Az állomásfőnök irodájában 
beszél{(etünk. Megfelelő helyi
ség hiányában itt tartjálk meg
beszéléseiket a mozgalmi 
szervek. A főnök szívesen 
mel'(osztotta velük rezidenciá
ját. 

sen el is végziJt a szakszerve- 1 Ezenkívül rendszeresen felkere7 
zeti bizottságban vállalt tár- sik a bizalmiakat s�olgála� 
sadalmi munkát. Igen, társa- helyüh:ön és me�tkozben 1s 
dalmi munkát mert közülük elbe.szelgetnek veluk. tanácsot 
senki sem függetlenített. adnak munkájukhoz. 

A reszortosok is 
odaadóan dolgoznak 

Hosszan lehetne beszélni ar
ról is. hogy az szb-tagjai ho
gyan vették ki részüket a me
zőgazdaság szocialista átszer
vezéséből. va.,gy hogyan fog
lalkoznak a fiatalok:kal. Ott 
van például a 23 éves Takács 
Imre. Februárban került visz
sza a ti.sztképzőról. A fiatal 
forgalmi szolgálattevőt - aki 
briS!ádiával már a szolgálat
ba!épését követő napokban el
határozta. ho_gy megszerzik a 
szoc;alish bri<:(ád címet. 
azzal bíztálk meg, hogy segítsen 
a dolgozóknak a oolitikai ok
tatásban és az önképzésben. 

No, de lássunk néhány pél
dát. Pajor László munkavé
delmi felelóS 4 fős csoportjá
val rendszeresen meglátogat
ja a szolgálati helyeket és el
lenőrzi, hogy a dolgozók be
tartják-e a munkavédelmi elő
írásokat. Az ő észrevételük 
alapján meszelték be fehérre 
az állomásokon az alátét fá
kat és hozatták rendbe a vá
gányok környékét. Megma
gyarázzák a dolgozóknak azt 
is, hogyan kell a szabályoknak 
megfelelően balesetmentesen A pincehelyiek kiván.s_:ígára 
ellátni a szolgálatot. a szakszervezeti taggyulések 

k ,  k t • ak rendjén is változtattak. A tag-
A pály�un �so a ,s gy ,- gyűléseket azelőtt mindig Si

ran megla_to!(ati� a mun_kave-: montornyán tartották. á!talá
delm;_ 1?:1gad . • 11:rdek1ődn';'1< ban a délutáni órákban. Mivel 
proble;ria� fel?l . . ellenőrZik 

az esti váltás és a vidékiek 
s_zerszama1kat ':5 figyelm;z:tE:-

1 hazauta ·sa miatt csak keve
tik azokat, akik aláveresnel za 

• . _ 
nem használják a védőszemü- �en tu?-tak a ta!!�1esen meg 

Jelenm. az szb-titkár szolgála-
veget. 

. . ti helyükön keresi fel a pin-
A szocialista munkaverseny cehelyieket. 

szervezésére is nagy gondot 
fordít a szakszervezeti bízott- Lehetne tovább soroln� a 
ság. Tolnanémedi állomáson példákat, de talán " fentie;k 
például sokáig nem tettek is szen:iléltetik. hozy � kis 
semmit a szocialista brigád- kollekbva h<>l!Yan t�eken_Y
mozgalomért. Az szb tagjai kedik 142 szervezett allomasl 
előbb elbeszéll'(ettek a vezetők- és pályafenntartási dolgozó 
kel. elmondták az úiszerü ver- élén. 
senymozgalom jelentőségét. Ho:rv Simontornyán az szb 
maid egyik délután meghívták vezetői és a bizalmiak így áll
Simontornyára tapasztalatcse- nak hozzá a szakszervezeti 

Szabó Sándor a szakszerve- rére az egyik forgalmi szolgá- munkához. annak egy az alapzeti bízottság deresedő hajú 

l 

lattevót. ja: ismerik " dolgozókat érin
titkára. - aki mint málházó Azóta " simontornyaiak oél- tő határozatokat és azokat a 
do1g<;>zik az állomáson - vi�zi dájára Tolnanémedi állomáson 

gyakorlatban is megvalósítják a szot. Azzal kezdte a beszel- is. három brigád versenyez a 
getést. honnan indultak, szocialista brigád címért. Visl Ferene 
°'.�nnyi időbe, . fára�ba ke- Ezután a hizalmiakra terelő-
rült. míl'( a máig eliutottak. dött a szó. Hét bizalmi segíti 

- 1948 óta veszek részt a a szakszervezeti bizottság 
szakszervezeti mozgalomban munkáját. Nem könnvű össze- Kiis!önet a becsületes megtalálónak 
- ke.z,di visszaemlékezését. - fogni őket, mert szétszórtan, 
Kezdetben bizalmi voltam• különbözá szolgálati helyeken 
majd szb-elnöknek választot- dolgoznak. 
t-ak. Nem tudom más szol.iá- Itt kell megjezyezni, hogy 
lati helye,k,en, horm volt. de Simontornya állomáson kívül 
nálunk abban az időben az el- Tolnanémedi és Pincehel11 áI
nök maaa intézte " szak.szer- lomás valamint a pincehelyi 
vezet ügyeit. S mivel akkor és si�ontornyai pályamesteri 
méa kevés tapa.sztalatam. volt. szakasz dolgozói, összesen 142-
bizony eléggé döcöaött a szalc- en tartoznak a szakszervezeti 

Március elsö napjaiban a bu-
dapest-bajai esti gyorsmotor
vonattal Szekszárdra utaztam. 
A vonatban a fáradtság erőt 
vett rajtam és elaludtam. 
Szekszárdra érve, kapkodv'! 
öltözködtem és siettem a le
szállással. Másnap vettem ész
re, hogy elhagytam igazolvány 
tokomat, amelyben éves bérre
tem, posta ellenörző igazolvá · 

szervezeti munka. bizottsá�oz. 
Ez volt 6--7 évvel ezelőtt. 

Azóta sotk: víz lefolyt a Sión. A peldamutatás jelentósege 
Szabó Sándor is több szakszer-' 
vezeti tanfolyamon vett részt. 
s a J:(Yakorlati életben szer
zett tapasztalatOik mellett el
méleti tudása is gyarapodott. 
Amit tanult, azt mindig igye
kezett a gyakorlatban is meg
valósítani. S ami talán még 
ennél is jelentősebb � 1959. 
évi választáson olyan emberek 
kerültek a vezetőségbe, a.kik 
szeretik. értik és lelkiismerete-

nyom és 100 forint 1.•olt. • 

Hogy a bizalmiak ilyen kö
rülmények között is jól do!- Az elveszettnek vélt igazol-

i;ozna'-: és teldnté vük van a ványokat a vasutasok megta
dol,gozók előtt, abban szemé- lálták és lakásomra hozták. Ez
lyes példamutatásuk mellett úton is köszönetemet és eU.s-
8 szakszervezeti bizo��1:,:n-,.,.., 1.:; merésemet fejezem ki a becsü. 
is nagy része van. A hét bi- letes megtalálónak. (A Tolna zalmi részére havonként közös , megyei NépújságbóL) értekezletet tartam.ak és idón-

,
· 

ként a szakszervezeti bizottság Jászkútl Sándor 
üléseire is meghívják őket. postafelügyelő 

félig nyitott szemek égremeredten kiáltoztak: 
Miért? Miért? Miért? 

* 

1960. július Z. - egyszerű hétköznap. Dolgos, 
szürke. Az ezerarcú élet hullámzik az állo
máson. A hangszóró bömböi - érkező, induló 
vonatokról ad tájékoztatást. Itt egy érkező 
vonat mozdonya pöfög, füstöl-Og. Amott siste
regve fékez egy másik . • •  Még meg sem áll, 
máris futnak róla. az emberek. Hordár, hordár 
- kiált az ablakon át egy ideges hang. Anyu, 
anyu, anyu! - süvít egy gyermeklány. Ké
pessport! Figyelő! .!)yümölcsötl Cukorkát! -

kiabálják az árusok 
Ezen az élénk, békés napon történt, hogy 

egy gyerekember állított be az állomásra. 
Lassan, félszegen nyitott ajtót. Micisapkája 
forgott az egyik kezében, a másikban fém
záras táska - rele könyvekkel. Hosszúkás 
arca sápadt volt, szemei barwiQe, méL,, tűzűek. 
Nadrágja. kabátja rövid, de nem, mert diva
tozik, hanem, -mert kinőtte. - Kérek enge
délyt telefonálni - mondta katonásan, fe
gyelmezetten. Oda fordítottuk a telefont • . •  
Csak úgy fél füllel figyeitünk rá. Valamelyik 
á.llomá.ssal beszélt vizsgaanyagról, tanulásrói. 

Fettúnó volt, hogy ez a 16 éves gyerek már 
vasutas. Kiderült. nemrégen vették fel - kü
lön engedéllyel -, úgy, hogy 18 éves koráig 
megszerzi a szakvizsgákat. Uj volt nekem, de 
jónak Is taláitam ezt a rendelkezést. Na, meg 
a legényke megjelenése, modora, ki tudja? -
felkeltette az érdeklődésemet. Beszélgetni 
kezdtünk. 

Apám fékező volt - meséU. Nem ismertem. 
Anyámtól tudom, hogy sokat utazott. Akkor 
is - 1944. július Z-án . . •  És most elakadt a 
hangja . . • Rádöbbent, hogy . • •  ma is . • •  ak
kor is • • .  - csodálatos vétetlen -. július Z-a 
volt. 

Ez egy kicsf.t megzavarta, de folytatta. 
Apám reggel ment szolgálatba. Nehezen bú
csúzott anyámtól . . .  Pontosan tudom a rész
leteket. Anyám sokat beszélt róla. Sah.a töb
bé nem tért haza. Az állomáson mesélték el 
cin11ámnak a történreket. 

Apám a 3263. sz. vonatnál teljesített szolgá 
latot - mondja a gyerek, mint egy na.gy, e. 
vonatszámot. A légiriadó miatt nem tudta, 
kijutni az állomásból. Tetszik tudni - ma
gyarázza -, a teherpályaudvar alatt folyi.l 
egy kis patak. Jól ismerem a terepet - jár• 
tam ott. Sokan bemenelcül,ek a patak bolto
zata alá. Szörnyű bombázás volt - így mond
ják. - Alig maradt az állomásból valami. A 
patak boltozata beszakadt és apámat maga 
elé temette. 

* 

Ennyit még hallottam, de a többi cs,,J· 
f�szlányokban jutott el hozzám: szegénysér 
rol, elhagyatottságról és egy özvegy anya küz 
delmeiről négy gyerekkel. 

A fatális véletlen, az összeeső dátumok, mc 
a tizenhat' év előtti kép betöltötte gondolato 
mat. 

Visszapergett a film: Hallottam a bombf �üv_ítését. dörgését. Az öreg asszonut, ano, 
i-n;at mormol

_. 
a gye-,;meksirást, a kuglidön gest, a ve_rk

_
ltifzót. Lat"tam, ahogy ég a fatelep, a bu3kálast, a tátongó bcnnbagödröket n felgörbűlt stnszálakat, a beszakadt 'l)atakboltozatot és az élettelen emberek között a vasút egy névtelen katonáját, a gyermek apját. 

Sok _volt. Sűrűn villogak a képek. A gyermek ti�zta szeme vezetett vissza a jelenbe. Csak nezett rám, nem értett€ a megilletödésemet. Nem mondtam ei neki, hogy mindent tudok, talán jobban, mint ő és az anyja. Nem mondtam neki. mert nem akartam a megállapodott lelkét megbolygatni. Csak bólintottam, hogy tudom, emlékszem mindenre 
* 

�án bejött egy vonatvezető . . • Egy utas talált tárgy után érdeklődött. Hangos volt a mikrofon • . •  Az irodaajtó előtt egy szovjet katona beszélgetett egy maqyar rendőrrel. A peronon vörösm1akkendős úttörőcsapat vonult. A pályaudvar üveofalán át beszökött a 
�nsugár és a Körúton vid6man csilingeltek a villamosok: a munka, az élet. a béke daki zengett benne. 

Gergefy József 
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MAGYAR VASUTAS 

Munkás,,;müvész találkozó a Dunakeszi 
Járműjavítóban 

A szerkesztöség üzeni 1 
Sz:lládi Sándor, Szeged. Tóth István, Piliscsaba, Rónási István. 

�lassagya.rmat, Lelti Ferenc, 
iP<:as_, Tótka Károly, szeged, Tóth Mihályné, Budapest, Csomor Já-

Pár héttel ezelőtt a Dunake
szi Járműjavító ..zakszerveze
ti helyi-ségébcn merült fel a 
közönséaszervezési munka 
megjavításával kapcsolatban 
egy Javaslat: hozzuk közelebb 

pillanat. A vállalat bejáratá
hoz érkező gépkocsiból egy
másután száUtak ki a Jóka4 
Sz!nház népszerű. művészei: 
Hacser Józsa. Börö-ndi Kati, 
Szabó Gyula, Gyö1·g11 László és 

kezében egysze·rű szavakkal ;�f�����
k

.L����
n

�1�!J�;�• �!: 
köszönte meg a müvésznők- mihók Róbert. Celldömölk B'>-
71r?k, hogy elkitogattak az dogh Mihály, Dombóvár. m;n Jó-
üzembe. A muvészek é1·deklő- t";�bócv���

öm
r:�eJe���

ö 
�';!i 

déssel figyelték a munkát. anya�Ahoz felhasználjuk. 
Az üzemLátoaatás után a Gyorffy Sándor. Budapest: Ver-

k.11ltúrotthon ba11, került sor a 
· se közJé:sre nem alkalmas. Mezö 

munkás-művész találkozó·ra. A ��:t
1

'!fsz D���ddá�r�
u

��: t�! 
hosszú asztalnál kb. 80 dolgo- 'lr_6f;!;� �!t';,1c/r

k
'!,:'•\;;en!t";:O� zó foglalt heluet. Haniarosaa könyvben észlelt c;,ajtóhlbára fel

felszabadult léakörben folyt <1 hívjuk az !lletékesek f:oyelmé!. 
baráti beszélaetés. Különösen A munkavédelmi rovat rajzos ci-
hatásos volt Szabó Gyula szín- ��;fa�v!f

e

;;�
t

�r\�
t

������
t 

l\1:: 
művész felszólalása. a.ki is- WSi l\liklós, Budapest: Lapunk 
mertette azt az útat, anielyer. 1961. januá r 1 5-e óta hat ol-
a Kismotor Gépa11ár munka ���ve��eecu:ile�:rj�rler:�nik 

to�\\ 
'Pt;<l,i_álól a Jókai Színház ölti; nem bővül. a példányszám azon-
ZOJetq 1negtett. ban emelkedik. Folytatásos rcgé-

A m-üuészek a dolgozók kérdé- nyeket _nem tudunk közölni. Len· 
sére elmondották az egy-egy 

1 
!!f�

s
Ji':;;�, Csorvás : Levélben 

' darabrn va.ló fell<észúles ,.,. Hollósi Béláné. Budapest : Leve• 
' lentőséaét, kulissza titkait. be- lét illetéke, heivre tová.bbítoltuk. 

1 
sz.éltek a mai írókról, 1nai tár-

1 
�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... 

gyú darabokról. beszéltek tin-

i �
k

�olom. ez az ismer- SPORTHÍREK 

1961. APRILIS 1. 

Nem lucaszék - l ucaaszta l 
Azt a bizonyos lucaszéket december 13-á.n, Luca 1!4p�11 

kezdik fabrikál-ni. aztá-n naponta kalapál1tak, faragnak valarr.it 
rajta - pontosan úgy - hogy 11 nap alatt, tehát karácson11 
estére készen legyen. 

A többi aztán nem úgy történik, ahogy a babona mornt;a. 
Na de nem i.s ez a fontost 
Én a napokban láttam nem egy lucaszéket ugyan, hanem 

egy lucaasztalt. 
1958-ban a Technika Házában egy kiállításon szerepelt egy 

asztal. Csinos, barna, olyan asztal, amelybe egy állomás vala
mennyi telefon és harangjelző készüléke beköthető. 

ügyes dolognak lát.szott. Biztosan az is. Csak éppen azt 
�em tudta a tervezője, hogy ezzel a boszorkány- és babonavi

lag eddig i..smeretlen fogalmát is megalkotta. 
Az asztalt Rá kosrendező állomásra vitték, azzal a céllal 

hogy ott felszerelik, kipróbáják. Ott is van az i1·odá.ban. 1953'. 
óta évente egysze1·-kétszer hozzáfognak, szerelnek, kalapálnak, 
csavaroznak rajta egy kicsit. Aztán elmennek és a következ8 
évben megint vissza.térnek: szerelnek, kalapálna.k, csavaroznak 
egy kicsit. 

Eddig hár<>m év múlt el.Igymég nyolc van llátra , hogy o 
bűvös tizenegyes szám teljesiiljön ha n.em napban, hát évben. 
Aztán jöhet a bo.�zorkányság. -Jyf-

* 1 kedés dolgozókrutk és muvé-
szeknek egyaránt hasznos vo�t zo!�! ';:�;;:;i a;:=�e�Z:

z
tB�:.!: - Tizenkét pontba foglalták az zói vál!alták, hogy terven felül e4„ 

. A munkások részére azér•. Aprilis 4--H között Pekingben idei űjítási feladatokat j Székes-
, 

ké.szitik Buda!ok-Háros auomas 
·\· Ú%i

. �- : . 
mert ... 17:ódjuk volt beszélaetni rendezik meg az asztalitenisz vi- fehérvári Jármújavftóban. A !el- helyszinrajzát. 

,;;...Jlllff.f� . •  , '.i a muveszekkel, akikben ,�z..,n- JágbaJnokságot. A magyar válo- adattérvben azt is megj€!!Clté.k, - Oreg diákok i.Smerltedési Ni· 
4 

� ' 
... _ gatottban Eerczik Zoltán és Ró- hogy a dolgozók milyen szakiro- je. Az általános iskola esti ta• 

·�--�- �-k• , túl nem a .�sztá.rt', lát?ák ha- zsás Péter szemé1yében ké1 dalma! o!vassa.nak egy-egy újítás I gaza.tára járó dombóvári vasu ta .. 

1 

nem a szerepei:ket küszködt>e vasutas versenyző k.épvlsel1 szi„ elkészitéseh.ez. sok 1s:rnerkedé.sJ est-et rendeztek a 

a. szinházaikat a já1-műjavító- Faragó András a színház i�a;;- for1�l� müv.1szt. Hasznos ..,'• .. l l  neinket. - A krisztinavárosi pályarenn• vasutas kultúrotthonban. Az ia• 

hoz kere · ·k l h t "  • ,, - - l'Ylárcius lO-én a szak.szervezet 
tartási fönökség müsz.a.k.1 dolgo- merkedési est tiBZ-ta bevételéből 

· · ssu meq a e e ose- gatóságának képviseletében. a muveszeknek is. mert a.•ko- Benczur uica, székházának ta- ------ 1 a nyári szünidőben islrnlás gye-

Mmertessük a fővárosi művé- . u voz es u an a mu- silik-".t. tl'S. hoay a közön�/-.�1,wT, motiv Term-észetbará.t Egyesí.Uet 
A H' t I L b ' j  

- Aprílis eleje» megkezdik & r,et, hogy munkásainkat meg- Rövid "d „ l ' t . -
1 

tómwnkájukhoz 
' 

feltétlenül nácstennében ke,illt sor a LOkO· 
r 

1'8keke, küldenek üdülni. 

szekkel. Hamar kiformá.- veszek a munkahelyeken ke- és elsősorban a munkáskö• kül<löttlcöz.gyűlésére. A mintegy ,va a os ap O 14 kllomét.er.,. vágányszalal.sz ál-

l 'do ték f l d 1 „ száz küldött az 1961 . évi felad'a- építését, Emód és Mezökereszt.es 
o tt a terv és elment a meg- res e a O gazokat. akik- zönséggel találkozzanak. lci:-l- tokat !S megv1tatta, majd sor ke- A H!vaw,los Lap tartalmaból a kllz_ött. l!)z_ a szak.asz !S hézag nél• 

hívá.s a Jókai Színház muvé- kel igen szívélyes légkörben csönösen megismerjék eau· rü!t a 11 tagu vezetőség és az 5 szakszervezet\ bizottságok és a kuh felep1tményt kap. 

ste1hez. elbeszélqettek. Kedves ielen.et mást. tagú feiugyelő bizottság megvá- 1 dolgozók_ fi�yelmébe
. 

ajánljuk a j - Számos inti!zkedés született 

A színház művészei elfogad- tanúi voltunk a kocsialva'z Köszöntjük, a szakszervezpti 
lasz1ásara. kovetkezoket . 1 a szegecü szoJ,E;·átati helyeken a 

t · k ,5 A sz-a!<szerve7.et ku1lúrnevelési U. számból: A kóz.Jekedés- ts balesetek megelőzésére. Április 
a .. _ a n;reghívdst. LS március mühelyben, amikor a 1-eaújabb i,i:;..,� !sáq he!yes kezdeménye- és spcrtosztálya április lS-án, ,·a- postaügyi miniszter 2-'1961. (Közl. első feiebe□ például az állomáai 

Z2_-e-n de!ut�n lázi;s . készii.lő· 1 típusú hálókocsi m<117szemlélé· zését és várjuk a további ta- s.icnap délelőtt a Népligetben ren- 11:rt. 3.) KPM. számú utasítása dolgozók és a vonatk1sér6k ré-
d_esse1 __ _ va.rt, a_.k a muveszeket a se után Nádasi László vilLany- lálkozók szer,.·•zését. dez, meg a vasutas férfi és nöl a KPM felügyelete alá tartozó szére biztonságtechnikai vizsgá-

serdü1ő, i.fjúsági és felnőtt mf;"- váJlaI-8:to� 1961. évtől érvényes kat tart a szegedi igazgatóság tor-
Jarmu:,a.v1tóban. Elérkezett a szereló két ibolyacsokorral a Horváth Ferenc I zei futóba;nokságát. Az idei baj- anyag, erdeke1tség1 rendszeréről. galmi osztál�·a. 

=:f,seru1� �
====

� 
A Kilián Testnevelési Mozgalom szabályzata 

A munkahelyi testnevelésben 
való részvételért legalább 24 al· 
kalom után 10 pont Jár. 

(Minden jelvény!okozat elérésé-

éven beHll JtöteLesek valamely Jel
vényt:fpust megszerezni. 

tal e:u..el megbízott s,:emely a tel
Jesltés helyszinén végzi. 

J nokságon is népes mezőnyök in- t.af04 00��=0· L2- B. Az üzemi _ju• - Virágüzlet a páJ_yaud.varon. A 
dulása várható. sé� su!bTit��=� 

és számfeJté-- k_ülföldi pálya
1

u�l\;arokh_?Z. hasot?-
1\-lagyar szaksrerve--LeU futók is 106 006/1961. u2. B. Az egyéni tel-

Ioan 
_
az Utase.lato a fovaros ket 

indultak az L'llumanit.é hagyo- jesitményi jutalomrends 6_ l legfo�galrnasabb pályaudvarán, a 
m.ányos párizsi mezei tutóverse- dosítása 

zer m 
I Keletiben és a NyugaUban \•irág-

nyén. A négy magyar versenyző 106 497il961 . !'2. B. Kezdő szak- üzletet létesített. . 
közül Husz�r. a Békéscsabai 1\.1.ÁV munkások munkabérének szabé:i- - Kevese_b� a.nyagbó.l nagyobb 
BocSk.ay versenyzője s1.,erep-elt a lyozása I cement.szá.Jlttó koe&i. A győri 
legjobban. Az igen erős mez.öny- 106 496,1001. 112. B. Munkás bét·· Wi�helm Pi_eck _ Vagon� és . .<;lép

ben a tizenegyedik helyen vég- tételek felső határának módos·• 1 gyarban mod<;is�tották a ktilonl� 
zett. tasa. 

1 
1 

ges cementszallltó vagonok ter

" 
Ap1·ilis l-től felemelt példányszámban 

jelenik meg a Magyar Vasutas 

veit. A körtealakú tartályok he
lyett gömbt.artályokat építenek. 
!nek betogadó képessége nagyobb. 
gyártása egyszerűbb. gyorsabb és 
olcsóbb, mert kevesebb anyag 
kell az előállításukhoz. 

- hez szükséges pontszámba csak 
eeyszer számítható fel.) 

e) Az előkészitő fokozatban a 
részvevő a két :f'okout közül 
a meghatározott &orrend betartá
sa nélkW bármelyiket megszerez
heti (.alap- vagy felsőfokozat). 

E célb61 központilag elkészltett 
és a helyi TST-k által kiadot1 
bélyegzővel van ellátva vala- Örömmel értesítjük kedves 
mennyi hitelesítésre jogosult sze- olvasóinkat és a szakszerve-méiy. 

között ezt tudatosítsák és a 
példányszámemelésre vonat
kozó kérelmüket a szerkesztő
séghez, vagy a kiadóhivatalhoz 
juttassák el. 

- Zalaegerszeg állomáson 17  
brigád vexsenye-z a fi.ZOCia.1i&ta cí
mért. Közülük három. a Palágy!, 
Horváth és a Hári brii!üd már 
megszerezte a megtlsztefó címet. 

Eredményesen do1go2.lk a nagylétszámú Ifjúság! brigád 
Dombóvár .állomáson. Teljesitmé
nyü-k állandóan 105 százalék felett Cl 

MHS ÖSS-t ,•erseny: 
1\.7. MHS ÖSszetett versenyben 

Yalo részvétel 13 -pont. 
(Minden jelvényfokozat elérésé

het. szükséges pontszám,ba csak 
egyswr s'Z.ámítható fel.) 

6. A Kilián Testnevelési Moz
galom aranyjelvény.fokozatának el� 
nyeréséhez mindazoknak a rész
vevóknek. a.kik a jelentkezés évé
ben 30. életcvilket. méj? nem töl
tötték be. e köveoolményeken k:!
vüJ az alapvető fizikai képessé
:ekr-e épfüö teljesítménypróbá:t is 
le kell ter.nlük. A teljesítmény• 
pt·óba teljesitéséért - korcsopor
tok szerint kell végrehajt.a.ni -
20 pont jár. 

7. A jelentkezés évében a 30. 
életévet be nem töltött ré.�zvev6 
az egyes jelvényfokozatokhoz 
szükséges pontjainak legfeljebb 
◄O sZázalékát, a Jelentkezés évé
ben a 30. életévét betöltött rész
vevő az. egyes jelvénytokozatok
hoz szükséges pontjalnak legfel
jebb 60 százalékát érheti el egy 
sportágban, illetve versenyszám
ban. 

a. A Kilián Testnevelési Moz.ga• 1 lom elökész.ítő fokozata 6-10 évig 
terjedő korosz.tá1yaira is vonat
koznak a szabályzat általános ré
qzei - kivéve a szabályzat IV. fe
jezetének 2., illetve VI. feje-Leté
nek 2., 3 .. 4. és 7. pontját. 

Ennek _figyelembevételével a sza
bályzat általános részei az előké
szítő fokozatban a következők 
szelint egészülnek ki: 

a) Testnevelési és sport téma-
köcü beszélgetésen kell reszt 
venni. 

b) Az előkészítő fokozat részve
vői a jelentkezéstől számítotl négy 

d) AZ előkészítő fokozatban részt 
vevő az egyes jelvényfokozatok 
eJéréséhez szükséges pontjainak 
legte!jebl> 60 számlékát szerez.
heti meg egy sporta.gl>an. 

e) Az előkészitő fokozat pont
követelményeH az alábbiak sze
rint lehet teljesíteni: 

Megtanulni úszni vagy 40 pont. 
megtanulni kerékpározni 20 pont. 
(Egyik követelmény kötelező, de 

mlndkettó teljesítése lehetséges.) 
ValamiJYen űszásnemben 33 1/'J 

m-t teljesíteni 10 pont. 
10 km-es kerékpártúrát teljes!• 

teni 10 pont. 
Természetjáró iskolai vagy kis

dobos kirándulásokon részt venni 
egy tanév alatt legalább 3 alka
lommal 20 pont. 

óraközi tes:.neveaésen vagy Ls·ko
lai reggeli tornán részt venni egy 
egy tanév alatt legalább 3 alka· 
lommal 50 pont. 

Iskolai vagy kisdobos játék
délutá..,.okon rés:tt venni, alka.1· 
manként 5 pont. 

9. A:z úttörőversenyek eredmé
nyei, illetve az úttörő 1., 2., 3. 
próba sportkövetelményel. a moz„ 
galomba bes2ámitan.ak. 

vn. 

A részvevők 
teljesítményeinek 

igazolása 
A rés:,;vev6 teljesítményének 

_tgazoJásat es hitelesítését az adott 
mérkőzés vagy verseny játékve
zetője, versenybirója, a túravez.e.. 
tő, az MRS-szervezet vezetője, a 
munkahelyi testnevelést vezető, 
az J.skola t.estnevelője. vagy a 
sportkör, illetve a hely! TST ál-

..........•.••. ........ . 

A teljesítmények h!telesitésé.re zeti bizottsagoka t, hogy ápri
Jogositó bélyegző köralakú, .. Ki- hs l-től lapunk felemelt pél
lián Testnevelés! Mozgaiom" fel- dányszámban jelenik meg_ Ez ���� :s .:�::.:r�� f,;tvtt��éf �; azt j'."lenti: hogy minden elő-
gába foglaló ábrával. 

1 

fizetésj igenyt - amelyek a 
Bélyegzővel csak az a testnev.,.. szakszervezeti bizott.sá11;okon 

lési és sportvezető Mtruitó el, akl keresztül érkeznek hozzánk -

�!z��
et

;,!<,;:O1�!:t�n 
T�!'sz!11!�1{� ki tt:d_u_nk elégíteni. . 

a szabályzatban foglaltakat elsa- 1 KerJuk a szakszervezeti b1-
játitotta. zottságokat, hogy a dolgozók 

•.••.•..•.•.•.•.........••.• 

Ötven személykocsi a MÁV részére 
A gyári Wilhelm Pieok Va

gon- és Gépgyár újabb 50 sze
mélykocsit készít a MAV ré
szére. A négytengelyes, kor
szerű kocsikat, amelyek teljes 
mértékig megfelelnek a nem
zet.közi forgalom előírásainak, 
még a második negyedév vé
géig elkészíti az üzem. 

Az új kocsikon egyes szerke
zeti elemeket egyszerűsítettek. 
A tolóajtóknál például el
hagyták a nehézkesen nyitható 

kilincset és helyette merev 
fogantyút alkalmaztak. Kelle• 
mes hatást kelt a fülkék üde 
színű harmóniája. A falakat 
világosszürke, a padlót zöld 
műanyaggal borították és hal
ványszínű műbőr fedi a má• 
sodosztál)'ú kocsik rugalmas 
üléseit is. A forgóvázat is kor
szerűsítették. Lengéscsillapító 
beépítésével a kocsik futását 

simábbá tették. 

-Gt❖•!•❖❖❖❖❖❖❖❖•:.❖❖❖❖❖•) 

Már három gyomirtó szerelvény működik a vasúton 
A felsz:9-badul_ás! r:iegelözően I rű fenntartását �� jelentéke_ny 

a vegyi uton torténo gyom1r- munkamegtakantással Jár 
tás gyakorlatilag. ismeretlen együtt. 
volt a MA V vonalain . 

1958-tól - két évi kísérlet 

A megyei 11izottságok mér
jék .fel, hogy melyik szak
szervezeti bizottsághoz nem iu
tott el eddig a lapunk és első
sorban ezeken a helyeken szor
galmazzák az előfiztés-gyúj
tést. 

Egyéni előfizetést a jövőben 
sincs módunkban elfogadni. 

van. 

MAGVAR VASUTAS 
Fele16s szerkesztő: Gulyás Jáno.! 

Felelős kiadó: <;2ab6 Anlal 
Budapest. VII„ Rllkóez1 ú1 '14 
szerkec:.zff\c:.�e· R11(��nf'~t. VI .. 

Bene:iur tL 41. 

Terjes1't1: a Népsza-.. 1,apldadó 
Válla!at 

g.,.11 ... r„ r �pnyomda 

Épülnek, szépü lnek 
a Ba laton ment i  á l lomások 

Az elmúlt évek gyakorlatát 
k9vetve az idén is folytatják 
a balatoni állomások és meg
állóhelyek kulturáltabbá téte
lét építését, szépítését. 

Ba.latonfüreden, az állomás 
felvételi épületének felújítása 
torán korszerűbb Utasellát6 is 
épül, s ·  ugyanakkor bizonyos 
korszerűsítést végeznek a fel
vételi épületben is. 

Keszthely felvételi épületé
falszi�ete)ése_ tönkreme�t, szer- nek felújítása során a MA-kezeti reszei elhasználódtak. v AUT •· •· • - · 

A vasút fokozatosan felújít
ja azokat a régi balatoni szol
gálati épületeket, amelyeknek 

Ennek s0rán kerül felújításra . -t:31, kozos nyán varote:-
még ebben az esztendőben Ba-

1 

met 1s ep1tenek. Ezzel egy re
latonvilágos, Balatonlelle-felső, gen vajúdó kérdésre tetiznek 
Keszthely és Balatonfüred ál- pontot - az utazóközönség 
lomás felvételi épülete. őszinte örömére. 

1 60 OOO facsemetét ü ltetnek el 
után - bevezették a vegysze
res gyomirtást gépi berendezés 
segít.ségével. Három évvel ez
előtt egv gyomirtó-szerelvény 
járta az országot. Egy évvel 
később már kettő, ebben az 

A Hámán Kató Fűtőházban A Keleti-pályaudvaron 

a vonalak mentén 1 961 -ben 
A vasút területén minden 

I 
vás veszélyének kitett vonala- évben pedig már a hannadik 

esztendőben jelentős összeget kon. A hófogó erdősáv - mi- gyomirtó szerelvényünk is 
költenek a vonalak fásítására. után megerősödött - felesle-- üzembe lép. 
Ebben az évben nem keve-- gessé teszi az ideiglenes vesz-
sebb, mint 300 hektár kiterje- 1 szőfonatok használatát, s vele 1958-ban Z500. 1959-ben már 

désű új fásítást. pótlást és összefüggő 2-4 évenkénti • hó- 4200 kilométer hosszú pálya-

mjntegy 1000 hektáron faápo- I fonat-cserét. t<'>st locsolását végezték el. Ta-
1 · · valy szintén ugyanennyit. Ez 
ast vegeznek. . A MA V kertészetei már év tavas?án - előzetes szá-
.. Tavasszal 1 60_0?_0 f�c�emetet 

I 
nagyban készülnek a tavaszi, mítások szer1 nt - 6000 kilo-

ultetnek �1 a kufonbozo ,  vona- nyári munkákra. Elönevelik a méter hosszú pályatesten vé
l�k 1;1�ntén. Az 1gaz�atoság�� r.övényeket, palántákat. Külö- geznek vegyszeres gyomirtást, 
fasítas1 hónap kere�ben . k<?- nösen a fürdő- és üdülőhelyek többek között az összes fővo-
zel 25 OOO facsemetét szande- állomásait a határon levő fel- nalakon és a zúzottkő ágya
koz:1ak tá_rsadal?1i munka ke- vételi épületek környékét, zattal rendelkező mellékvona-
retében k1ultetm. kertjeit teszik színpompássá. lakon. 

Az idei fásítási terv mint- Ebben az évben mintegy 3 A tapasztalatok arra mutat-
egy 50¾-ban erdősáv telepíté- millió palánta kerül állomá- nak, hogy a gyomirtás gépesí
sét szorgalmazza a forgalom saink, megállóhelyeink kert- j tése nagymértékben elősegíti 
biztonsága érdekében a hó!ú- jeibe. , a pálya gazdaságos és korsze-

Még nincsenek munkaverseny-eredmé-

1 
nyek?  
--� Ere�ményelc vannak, csak azt n.em dön- hogy 

totték m.eg el, hogy ki !rja ki a versen.ytáb-
lára. 

Nem tenné vissz,i a vízbe? Kiderült, 
a bécsi gyors egy kicsit késí'< 

(Pusztai Pá.! raJzal) 



VILÁG PROLETÁRJAI, EG YESÜLJETEK ! Szovjet ember a világűrben ! 
Aprilis 12-én a reggeli órákban n� Budapesten, ha.n.� 

az egész ország területén, városokban es falvakba� egyará.m 
futótűzként terjedt el a hír: 

- Ember, szovjet ember utazik a világűrben! . . • 
A rá.diók mellett milliók várták szorongva a t-0v�bb1 h1rek�t, 
- Vajon visszatér-e utasával az űrhajó? - Ha.nyan tették 

fe1 ezef a kérdést az-0kban a percekben. . _ _  
\ ts a rádió hamarosan világgá sugározta a hi.rt : az clso urutas, 

Jurij Alekszejevics Gagarin repülö őm� a. Vosztok_ (Kel�t) 
elnevezésű szputnyikúrb2,jón épségben, egesuegesen vis,zatert 
a földre. a Szovjetunió elöre meghatározott területén. 

1961. április 12-e minden bizonnyal bevonul az emberiség _tör
ténelmébe. E7..zel a nappal új fejezet kezdődött el a tudomany
ban, a világmindenség, a kozmosz megismerésének .t�rtén�S�� 

A S Z E R V E ZE T T  VA S U TA S  D O L  (; 0  Z Ó K  L A P  J A  

A szm,jet nép az eddigi sikerek után most a v1�ag ele !ar-1.a 
a vilá�úr meahódít,isának korsz:i-kát. A szovjet tudosok, merno
kck, t;chnik;sok. munkások álbatatos és önfehUdow munkáj_uk
kal utat nyitnttak az emberi géniusznak a világegyetem mely
ségeibe s ezt földünk békéje, minden nép boldogsága érdekében 
tették. 

V. tVFOLYAM, 8. SZAM. Ára 40 fillér 1961. APRILIS 17. 

LENINRE EML�IEZtfNK 

Az ember iírrepülése annak eredménye, hogy a Szovjetunió
ban sikeresen meg,·alósul a kommunizmus ált.alá.nosan kibont.a.... 
kozó épílkez�sének grandiózus programja. A Szovjetunió az 
egész viláa előtt most is bebizonyít-0tta az új szocialista rend
SZ'.!r elönyét a kapita,1ista rendszerrel sz.emben. Hiszen földünk 
els5 m0sterséges holdjának felbocsátását négy esztendő sem vá
la.sztja el az ember sikeres ürrepülésétől. 

Lenin, 4 világ elsó szocia
lista államának megalapi

téja 91 évvel ezelőtt, 1870. áp
rifü 22-én született a Volga 
menti Szimbirszk városában. 
Tanulóévei és ifúsá,ga Orosz
ország történetének egyik leg
sötétebb korszakára esett. 

Lenin korán ellensége lett a 
cári Oroszország egész tár
dalmi és po1itikai rendjének. 
Már a ginnnáziwm felsó osztá
lyaiban farradalmi gondol
kodású volt. Ez iskolai dolgo
za.taiban is kifejezést nyert. A 
gimnáziumot egyéliként kitün
tetéssel végezte, majd 1881. 
augusztus 13-án beiratkozott a 
J,:azáni egyetem jogi fakultá
sá ,a. 

Kazánban Lenin rövidesen 
kapcsolatba lépett a forradal
márokkal és a cári titkos 
rendőrség megállapítása sze
rint „rendkít-üI ártalmas 
irányzatú." tanulc'Jkör tagja 
lett. Diákkörnyezetéből min
den tekintetben lkima.gaslatt. 
Fo, rodalmi hajlamú, erélyes, 
nagy olv-asottságú ifjú volt, 
aki meggyőzódéssel szállt síkra 
nézeteiért. 

1Bs1. december 5-én diák
zendiilesekben vett részt. Ki
zárták az egyetemról és két 
nap múli;a titkos rendőri fel
.;;,gyekt alá- l.el1,mék- .r!ka�áni 
kormányzóság Koku.skino nerű 
falujában. 

1:JY ment át a 11 éves Lenin 
a forradal mi túzkereszt

segen a cári önkényuralommal 
,•aló e/só összecsapáson. Ettól 
kezdve egész életét az önkény
uralcnn és a kapitalizmus 

ó az egész embe. iségé. Munká
sok, parasztok, értelmiségiek. 
a Szovjetunió határain túl is 
mindinkább felismerik m:ír 
igazi vezetójiiket és az egyet
len utat, a mely az emberiség 
számára a boldogabb jövő felé 

Ma ezrek és ezrek köszöntik Gagarin örnag:vot, üdvözlik a 
szovjet nipd. köszöntik a szovjet embereket akik megnyitották 
az uiat a világűr felé. A magyar vasutasok nevében ltöszöntjük 
mi is a tesh·éri szovjet népet és bátor fiát az elsö űrhajóst: 

vezet. 
Lenin jeLentósé3e nemcsak 

a szocialista országdk, hanem 1 
a nemzetközi proletármozga

Gagarin őrnagyot. 

Gáspár Sándor elvtárs látogatása 
a Nyugati pályaudvaron 

lom számára is felbecsülhetet- Gáspár Sándor, az .WSZ,\.IP tájékoztatta őket a beL és 
len. A m,tnkásmozgalmat nem Politikai Bizottságá nak pót- külpolitika· idószeru kerdései-
lehet többé v·isszaforgatni, tagJa. a Bttdapestí Pártbizotf- röl. 
me, t  Lenin éLetet lehelt azolc- ság el.só titkcira április 12-én, Kelen Béla, a Budapesti 
ba az erőkbe, amelyek ma szerdán ellátogatott a Minisz- Pártbizottság titkára április 
világszerte az emberi jogok,frt, tertanács és a SZOT vörös 1 14-én. pénteken a Keleti-pá
a szaba�ságért. a halac!á_s_é7!,_ a vá�dorzás7:la!árnl kitüntetet! 

j 
lyaudvaron tett' látogatást. 

szebb es boldogabb 30-n,ert 
I 

NJ ugati palyaudvarra. A Budapesti Pártbizottság harcolnak. 

Itt 
Lenmt ismeri 

apraJa-nagyja, 

A pályaudvar meg1ekinlésc vezetői a közeli napokban más 
után e,besz-élgetett a vezetök- szolgálati hel� eket is megláto
kel és a dolgozókkal, majd , gatnak. 

............. . . .. . .. . ... 

feny@!lalLyak helyett 1 
Kiket ö vi:;::;�t:.

1ött járhat.
, Május 11"4ite készülnek 

ö vitt diadalra, 

! 
ma - • Szol.gálá'ti helyeinken alig kocsi-osztály dolgozói apri-mindenn.ek ura. . iejezo_dott be a felsz:c1badulá- !is 4-tól majus l-ig ünnepi a proletarhad. s1 muszak, a dolgozok maris műszakot szerveztek. A bri-elleni harcnak szentelte, a Olyan ember t•olt, aki egész ujabb vállalásokat tettek má- gádok szinte egymást mú}ják dolgozók felszabadításának az életét, minden gondotatcit tu- [gy fr Majakoi·szkij Lenin- jus elseje, a pro!elárnemzel- felül a munkában. Miköz-elnyomás és a 1Jdzsák.má11yolás dományos kutatásoknak és a röz „Vladi,m ir lljics Lenin" köziség nazy ünnepe tisz- , ben az ah-áz-lakato,,ok e, a alól. jobb társadalmi rendért folyó című rapszódiájában. teletére. l\Iunkasikerekröl és hegesztük az al\·ázon dolgoz-Lenin, a'.ki forradalomra harcnak szentelte. 

S 
Lenin népe, a rilág el.ső ujabb vállalásokról okas- nak. az asztll.losrészleg bZOr-szü.letett. _tevékenyen, készült 

Az Új t!pusú nurxtsta pú , s.;.ociaf.n-a á/lar,wnak hatunk az alábbi leve'ekben galma,;an keszíli az asztalos-a jövend.ó forradaLmi harcok- szükségcssJiJét nemcsak elvi- népe április 12-én ismét új is. munkákat. ra, azt követelte a forrada!- leg ui=ony!totta be, hanem azt korszak hajnaláltoz vezette el - A tapolcai futohaz dol- - Szeged-Rókus állomás máro�tól, _hogy ni,eg".-lku.�á�
t 

tanít?tta róla, hogy a párt az embe,-iséget. A Le11in alapí- gozói hazánk felszabadulásá- dolgozói eredményes munnem , tsrnero, i,szta, s_zigo';' es e.-usége és összefarrottsá�a., a t tta S . . . 1 
. . nak 16. évfordulója tiszte- kát végeztek a m1Jt év ma.-e S g fo radaLmi partot "� " 0 zovJetunf.ó fia, a enim lete·re tett ,·a·11a1a·sa1·kat ma-gy e es r , . 1 párt tagságának vasfeoyelme p • t · J · · Al k · ' sodik felében - írja Tótka aUwssanak, amely hozzaJerhe-

1 
amely a kcnnmunisták ön� 

a rt ':-gJa, u:,•3 .e ·sze;ei:,;s rndékta'.anul teljesített-ék Károly. Teljesítették az él-t tl -., 1k m-n.-omiss7um Gagari7: .. repulóörnagy . tet ,e fr;,, Dancs Jo'zs�f I velezo-nk. e _ en mi,ou.en ? ,.. . . -
, tudatán, � Jo. radalom iránti me 1- tat cs lla k "" � e üzem szintet, amiért ,·ezér-á Len• nd1g a � g e oszor az u a I go · A fu- to··hcz k,·sz1·s'-'1· pél-szam. ra. '.,i ""' 

J 
odaad.á·" .tt alapul, a legfonto- f lé A / t ·át · bó 1 - a - -« igazgatói elismerésben 1-éne-la cse1�•·-dett ..., .. e · . pro e ar, _us_ szi_m_ , � 1 da' ul 27 450 for1·ntot takari-ma;:rizmus a .

pJan """" · sabb feltétele annak, hogy z b ta{J sültek. A fordulat tulajdon-
i 

�.m�n, _a
7
z �m erzseg O 11 tottak meg március hónapban. képpen 1960 má_1·usában ko··-síik.eresen harcoljon a. muncl.:ás- t•oros cs_il.,agan M_ gy_oghato_tt a A moto=?oi•elő KISZ-briga·d  tál ·· é • t · Z- lá l - t k •�= ,·etkezett be az állomás éle-osz y 11gy er . a szoc1a iz- nap.�- v, g e so uru casana pedig  320 óra helyett 196 óra tében. 

A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium ::;�t komn111tmi.zmus győze,- ha
:og

)a

y
n.

a SZOV.;,,t flDn h1'ven :�;
tt e

;�tr:S�/ 
4

�
8
;:;ház:

0
� A tavalyi tapasztalatokat ,� •-,- fel�iasználva és a kitünteté-

kOllégiUmának felhívása L enin hintette el azt a ma- köreLi Len
. 

in nyomdokait, mi 
I 

d�lgozoi most .m.ájus l-re �é- sen felbuzdulva az állomás 
got, amely ma ,ma r  a sem bizonyítja jobban, mint szulnek. A brigado� egymas do;.gozói május elseje tiszte-A Közlekedés_ és Postaüg1Ji Minisztérium Kollégiuma leg- nemzetközi forradalmi mozga- az, hogy éppen ú.gy, mint a. után teszik meg vallalasukat letére egyihónapos ünnepi t. tobb, ulésén megtárgyalta a PoUtikai Bizottság 1960. évi szep- Ioni hatalmas fájáva. tere- proletárhatalom kivi�ása nap- a munka ünnepére. műszakot kezdeménveztek. Az tember h6 20-i határozatából eredő feladatok. végrehajtá�ána_k j bélyesedett az egész világon. Jan, úgy e világtörténelmi - A szolnoki jármüjavító errorr,.<ény 'k biztatóak, a dolhelyzetét. A Kollégium megállapította. hogy a tárca intezme- Eg,Jénisége, életmű.L•e, tdrté- jelentőségű napon is az első dolgozói is jó eredmén:,ekkel gozók lelkesedéssel yégzik nyei, vállalatai és üzemei által kidolgozott intézke�ési t�rvek nelmi jelentösége jóval tulnő 

l 
hivata.!os szó, amely a világ készülnek a munka ünnepére munkájukat. altalában helyes javaslatokat tartalmaznak a takarekoss';-!1 to- egy nép, egy ország, egy közös- népeihez elhangzott, a béke - Qlvassuk Cseh Zoltán tudó-vábbfejlesztése és az üzemi eredmények _ fdkozása érdekéb�11.; ség keretein. ő nem egy népé, szózata volt. sításában. A személy- __ .,.. __ 

A Kollégium megállapította továbba, hor;y a végreha3tas 
általában helyes irányban fejlödik, �an�k kezdet� sikerek .. a 
feladatok és az intézkedések. meghatarozasáná! jól ervényesul
nek a népgazdasági érdekek. A Politika_i Bizottság h;1tározata 
nyomán helyes irányban javu.lt a vezetok népgazdasam szem
lélete és nöt•ekedett a dolgozók öntudata. 

Az eddigi sikerek mellett hiányoss!3-9ok !S tapas�alhatók. 
Egyes területeken még nem megfeleUí az előreha�s. e!'Yes 
szen·eknél a kezdeti eredményeket a feladatok tel3esitésenek 

tekintik. , . 
A Kollégium a tapasztalatok alapján felhwj� valamennyi 

dolgozó figyelmét, hogy a Politikai Bizottság hatarozata. folY4;
matos és tartós eredményeket ;.gényel, ehhez a dolg!'zole sze
leskörű összefogására van szükség. A �azda.sági v�zetok a moz
galmi szervekkel együttműködve nyúJtsanak seg,tseget, dolgo
zóinknak ahhoz hogy mindennapi munkájukban eredmen_yesen 
érvényesithessék a takarékossági célkitűzéseket. _ A hatarozat 
végrehajtása éi-dekében dolgozóink együttes erov_el. fokozott 
lendülettel és öntudattal törekedjenek a további sikerekre. 

A megtiszte lő címért 

A Terézvárosi Pályafenn-Az igazgatóságok egymásközti versenye tartási Főnökség,iel jelenleg 
23 brigád 205 fővel harcol a !amint a mozd-0nyszemélyzet szocialista brigád cím elnyeegy szolgálati órájára eső réséért. A versenyforma a vontatójármű km. teljesít- termelésben is érezteti hatá-

Az igazgatóságok egymás
közti versenyének január és 
február havi eredményeit az 
alábbiakban ismertetjük: 

Az elérhető legjobb ered
mény 100 szazalék. 

A január ha1,; helyezési 
sorrend: 
1. Miskolc 
2. Szombat.hely 
3. Pécs 
4. Budapest 
5. Debrecen 

zis idöszakhoz viszonyítva 
nemcsak mennyiségi vonatko
zásban értünk el jobb ered
ményt, hanem a g:;..zdaságos 
uzemeltetésre jellemZó muta
tók is lényegesen kedvczób
ben alakultak. 

A tehervo11atok átlagos ter
helésének 869 tonnás hálózati 
ei-edménye - ami 53 tonnával 
magasabb az elözö évi feb
ruár havi eredménynél 

ménynek növeléséről. sát. A fönökség a múlt év 
. . , . 

I 
második felében teljesítette 

Amin 1av1tani ke 1 
1
. az élüzem-feltételeket. Eb-

• • , 1 
ben az évben is jő eredmé-Az. et edmen) es munka me. � 1 nyek születtek. lett azonban ra kell muta!ru 

.,,.,. • .,. u•,. • "•.,.," • ot• u• n•,.•t.l•11•0• n• n•"•"•"•"•,.••••"•11•11• 11•"• ''"' ""' "• .,. "•" • 11• ,, • .,.,, • ., .. 6. Szeged 

87.50 '1,'o 
80,42 o u 

73,75 u u 
73.33 • .• 
70,42 0/0 

67,50 % 
eddig példa nélkül áll. A te
herkocs·ik átlagos kihasználá
sa 0,97 tonnával. a tchervo

an-a, hogy az elkövetkezendó A legutóbbi termelési ta
idöben még igen sok javítani nácskozásokon hét brigád
való L·an a mozdonyfordu.!ók nak ítélték oda a szocial ista 
betartásánál, a rakodással brigád címet. A mozgalmi 
ké.pzett irányvo.natokkal to-· szervek a szolgálati ,·ezetők
vábbított árumem,yisén nőve- kel karöltve , azon fárad�z-

A múltév) eredmé-nyekért a Minisztertanács és a �:ZOT _v�d�r„ 
"Áltz.laja,•aJ tüntették ki a Nyu:;ati csomópont dol.;ozo1t.. X.epünkon 

ú.ttörök köszön&ik. az Qnnepló vasutasokat 

A február 
sorrend: 

hat>i ltely�zési natok átlagos utazási sebessé !éséné! és mindenekelótt a nak, hog.y meg zélesebb kor-
teh t k t .,_ 1 

ben elterJesszék a mozgalmat. 
l . Pécs 
2. Budapest 
3, Szombathely 
4. Miskolc 
5. Debrecen 
6. Szeged 

92,50 • .• 
92,08 °, o 
89.58 ° 0 

87.92 ,, u 
83.75 • .• 
67.50 " 'o 

A február havi kocs-iigé-
nye9 szállítási tervet 101 ,79 
százalékra teljesítettük. A 
bázishoz viszonyított feszített 
terv túlteljesítésének követ
kezményeként 335 OOO tonná
val több áru került berakás
ra és elszállítás-ra, mint az el
múlt év azonos időszakában 

ge pedig 0.83 km órával 
emelkedett. Ugyanakkor 0.6 
órával csökkent a teherko
csik átlagos tartózkodási ide-

ervona o • mene renu.oze-
rü kö=lekedtetésénél. Szabó Tibor 

···························� 
je. A gazdaságos mozdonyfel-

H k I b d 
l><isználás keretében 10 száza- uszon i enc rigá ÚJ• u'tra ·1e'pett lékkal javult az egy mozdony-
ra esö 100 etkm teljesítmény, Dombóvár állomáson 1959- gén pedig 19 brigád lépett az ami 1 961 .  évb:m e-,:yik új fel- ben indult el útjára a szocia- új útra. tétele az üzemi jutalék mér- lista brigád-mozgalom. Kez- A brigádoknak nem könnyű vének. detben a dolgozók nemigen ér- teljesíteni a vállalt feltéteie-A továbbiakban kedvező- k E nek kell értékelni a személv- tették az új versenyforma je- et. zt bizonyítja az is, hogy 
szállító vonatok menetrend- lentóségét. A 750 dolgozó kö- a !9 brigád közül mlndössze 
szerúségének 97,86 százalékos zül mindössze három brigád háromnak sikerült oklevelet • kettöne!t pedig a címet meg ' alakulását is. Az új tényezők tűzte célul a megtisz!:elő cím szereziu -
közül számoltev6 javulásról elnyerését. 
kell beszámolni mind a for- . , _ Az idén tcn:cibb szélesedett 869 tonna ' gaJm,, mind a vontatási szol- _Ezek a bngad�k az elso hat a mozgalom. Jelenleg 29 bri-átlagos terhelés \ gálat termelékenys6'.�i muta- 1 honap elt�lte után �.em nyei:-

1 

gádban mi�tegy kétszázan luzr-
tóinál. éspedig a Yonatkísé- J ték el a c1met, példaJuk mégis colna,k a c1m megszerzéséért. 

A teljesít'!lény�ket elem�;- rök egv szol�ál?ti ?rájára esö l kö'::etés�e ta�lt. A m�lt év �ogb Mihály ve megállap1thato, hogy a bá- vonatkm. telJes1tmenynek. va- első Ieleben mar 15, az ev vé- SZB-titkár, Dombóvár 
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1 961 a szakszervezeti 
müvészeti seregszemlék esztendeje 

Kiket üdvözölhetünk Budapesten 

a szakmai tagozat konferenciáján 
dezl meg legjobb kórusai-

nak ijeregszernléjét. 
A fesztiválon 22 szakszerve
zeti kórus, köztük 13 vasutas 
és két Szolnok megyei vendég
kórus 1400 dalosa ve,;z részt. A 
seregszemle első napján kerül 
sor a kórusok közel kétórás 
díszhangversenyére, amelyen 

aktív munkában Yan, hogy a Világszerte nagy az érdek- ket (rja: .,úgy döntöttiink. ! A mi szakszervezetünk 4 
megyei ifjusági szemléken si- lódés a Közlekedési, Kikötői hogy kedvezóe,i válaszolunk közelmúltban alakult s mtg 
kert érjen el. és Ha.lászatipari Dolgozók a meghivásra, m ivel ,neg va- a szei-vezés idó,::akaba n i;an. 

Művészeti csoportjaink icu,i Szaks::en-ezetdnek budapesti gyunk qyőzód,:e arról. hogy Mind.a.zonáltal igen érdekel-
nagy erőpróbája mu\észileg is konf-erenciája iránt. A szö- a konferencián elmélyült tek vagyunk a s,állitási do/
úgy lesz sikeres, ha a csopo1·- vetség prágai titkár.ságához vizsgál�t targyái;á teszik gozók érdekeiért folyó harc 

tok belső kollektívái e,·ő,,öd- egymásután érkeznek levelek, mind.azokat a kérdéseket. a me- koordinálá.sá b�n és örülnénk, 
nek, ne,· e!ö munkájuk to\'ább bejelentések. amelyekben üd- lyek szakmánk dolgozóina k fis egy deleodtusimk részt re-

szclesedi k. Ha szocia'.i,ta tar- vözlik a konferenciiit, közlik jólétéi;el és a békével kap- lu,:ne a konferencián.'· 

Az elózó években szakszer
vezeti m úvészeti együtteseink 
=ás társadalmi szervezetekkel 
közö,;en tartották szemléjüket, 
E szemlék során számos cso
ponunk sikeresen szerepelt. A 
t"lálkozók mégsem adtak le
hetóséget arra, hogy a szak
szervezeti együttsek fejlódésé
róJ atfogó és megbízható képet 
kapjunk. Ez tette szükségessé, 
hogy a szakszervezetek önállö
an is rendezzenek seregszem
lét. 

közreműködik a Budapesti 
1 MA V Szimfonikus Zenekar is. 

A müsor második felében a 
közönség elvezheti majd a ta
lálkozó 1400 részvevőjének 
együttes hangversenyét. A kó
rusok már Jó elöre ismerked
nek Szolnok múltjával, jelené
vel. jövőjével. 

talmú műsorukat a szocialista a meghívás elfogadását. csolatosak . . .  " 1 Japán .  Jnd 'a , Latln-Am.en-
cmber nemes tulajdon-ága. A Mali Köztársaságból a Peruból a tejtermékeket ka, Afnka e, Európa ku!ó1�-
tudata és cselekvése te,zi tel-

1 
vasutasszak,zervezet föt,tká- szállító gépkocsivezetők szak-

1 bözo orszaga nak nagy lé:
jessé. ra, mtutan utal arra a ténJ- szervezete a következőket ir- ,,zamú. a szovebeghez . nem 

Az idei év egész kultúrális 
élelünkben a zene éve. lvlárcius 
25-én volt Bartók Béla szüle-
té!-enek 80. és október 21-én 
lesz Liset Ferenc születésének 
1 50. esztendeje. A két nagy 
magyar zenei géniusz emléke 
szellemében került sor a szak
szervezeti művészeLi találko
zók szervezésére. 

Nehány hónapja a SZOT tit
kársága határozatot hozott a 
szakszervezeti öntevékeny mű
vészeti csoportok seregszemJé-

A tíz legnagyobb budapesti 
szimfonikus zenekar budapes
ti fesztiváljának lesz részese 
szakszerveze1ünk központi 
szimfonikus zenekara. A tíz
éves Várpalotá11 rendezendő 
táncfesztív{1l részvevői közt a 

szolnoki futöház Tisza tánc
együttese és a Debreceni Jár
műjavító eQyüttese is fellép. 

A szolnoki ffitöház Tisza taneegyütte.se 
jének megszerve?.ésére. fgy a 
bányaszok és épitók szakszer
vezete Komlón a szocialista 
•város tízéves évfordulóján, a 

HVDSZ e,; a pedagógus szak
szervezet Székesfehérvárott, 
az t:DOSZ és textiles szakszer
vezet Szegeden, a KPVDSZ és 
a közalkalma:ottak szakszer
vezete pedig Békescsabán tart 
dalos találkozót. 

Szakszervezetünk a köz
lekedési és postás sza.k
sze.rvezettel közösen július 
16-17-én Szolnokon ren-

Gyó,·ött tartjak az irodalmi 
színpadok seregszemléiét. Bu
dapesten rendezik a gyermek 
müvészeti csoportok találko
zóját, s az év utolsó negyedé
ben itt ny11ik meg a kepzomu
,·,észeti körnk or,digo„ klall,
tasa is. 

Nem lenne te!Jcs felsorol.<l
sunk. ha nem emliten..,nk meg 
a szakszervezeti sereg ze.mlék 
mellett igen jelent.ös megyei 
ifjú.sági seregszemlé.l,et. Sajat 
seregszemléinkre ,·alo felke
szülés mellett. ,'áltozatlanul 
tamogatjuk, csnponjaink nagy 
része pedig mar több hónapja 

Re�szer�s m1<�kát kérünk 17ges szoli�adtásra és . fel- ja : .,E:rtesiiltünk a tagozat csall«kozott szer\'ezete1 it. 
a felkészulesben es sok sikert 

l 
tetel nelkuh támogatasra, b d t' 1 f . . . . . 1 egymas utan 1uttatJak klfe-

kfvanunk minden eayüttesunk- amelyet a gyarmat, országok u ,pes ' ,on _e�enc,aJaro • jezésre élénk érdeklódésii-
nek a fesztiválokon. dolgozói a nemzetközi szó- amelyne_k munko.,a lio::: m'n- ket a napirendre tűzött prob-

1 vetség részéről mi1;_den id?- j 
dene

_
kelott sok sikert l<irá- lemák iránt: Sokan közölték 

Rová.cs János ben elveztek a koveL'<ezo- 1,unk. már dön'c,ukct, 11ogy elfo-

Gyakorlati képzés a Vasútgépészeti Technikumban 

gadják a meghivá:--t. 
Szinte b1zto�na.< veheto, 

hvg_;, aL. a.1aboi or:,zá.gok koz
le.{edesi dol6oLoinan. kepv .. -
se.ui ,·eszt n•;mek a buda
pe,u tanac�k<..zason : S:o�;ct• 

A Vasútgepészeti Techni• sajátítják el. A sc:.akokta- javít.ásat tanulmám·ozzak. unió, K irza. .)1011gó!i.a, f,;e-
kum mint önálló iskola. 1953- tök a menn •i5égi és a mi- míg a harmadé,·esek az met DenwkratH;us Köztar·sa-
ban kezdte meg működését, nőségi munkáknál a fokoz:a- Eszak, Jánnűjai;itó motor- ság, Bu/ga ria., csefu;ziovakuz, 
előtte két é,·ig a lllélyépitó- to.s<;ág el,·e alapján oktatják es ,;llamosmozdonv-osltaly.m Lengyelors.:a,g, Rom/2nza, 
ipari Technikum \·onlatá.si a tanulókat.. A III. es I\'. töltik el a két-két hct gya- Olaszorozág, Fr<111ci.aorszag, 
agozataként működött. évesek a �épi me-<'.,:munk:fü, korlati időt. Aus:tria. Ausztrália, Közep-

A techn:kum nehéz körill- alapjait sa,iá1ítjá·k el. F..zz('l I SC>kat lehelne még írni az Afrika. Braztti.a, Ceylon. CIIL
mények között tette meg a, párhuzamosan a hegesztés és iskola különbÖ7..ő �z;:úkfü•ei- le·, A rge1'tma. Cypruö, Co• 
eLsó lépL-;eket. De ahogy te!- a kovae&olás alapjai,·al í. nek munkájáról. a diá',ok kö- lom bia, Da.ni.a., Ecuador, 
tek az évek, úgy gya.rapodoti. megisme,,kednek. A tanulok rében folyó kulturális es Glia.na. India, A rab szakszer• 
a technikum műhelyi és szer- ebben az idöszak'ban sajátít- sporttevékenység:ről és a ta- ,:ezetek. MadaQ<1$zlcá.r. U rv.
tári felszerelése. Nagyrészt a ják el a pá.rhuzamos és kúp- nulmányi klrándu'a ol,ról. A gllay. Japan, Camernun., i\Ial-i 
gondo,;an felszerelt mií11e.. e,zte,·gálást, a kü1.<;Ö és bel- többi között jártu,k má.r a I Köztár•asag, Marokkó, Mau
lyeknek tulajdonítható. hogy ső menetvágast. Ugyanakkor Csepeli Vas- és Fém17;tivek- 1 ritiu.s, :\'igeria. l\'on-égia, 

a technikum gyakorlati dolgoznak mar&-, gyalu- és beu, a Sztálini-ára.,; \, asmu- 1 SL-áJc. Finnorszaa. Zan,ibár. 
képzése ma, már eléri az ,·ésőgepen, g,yakorolják a vil- l>en, a föósgy5ri Vasgyor- , Ango1-Szo-mália. ,\m,erika, ln-
üzemekben lol�·ó szak- lany- t's hmghegeszté�t egy- öan, az Egyesült Iz.:óba11, 1 do-nézia. Cuba. Mexikó, Pe-
munkásképzés színvonalát. :,zeru \'arratok készítésén. Ajkán. a MÁV Anyagi•izs- i ru. Fene:uela. Belgium, Hol-

A tanulók olyan s?..akmai és A tanrnúJieJyi munkak alatt gáló Intézetben é, sz„m<.>s 
l 

!a11d,a, S:enega1, Anglia. Viet-

muhelyi képesítést nyernek, az bkola szertárai részére nagyobb ,-a úti uzemhen. il- nani. Korea. A fgeria, Guinea, 

hooy a teduti8;-um elvégzése is k<:,zitene;.: kü,önfele sz..cm- let\'e szolgálati helyen. Irak. Ta11ga 1111ika. 
utan az é!e! be.n is megáll_ Iélteto t:"!'.-7.kö.?öket. de g.yak- IIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIJ 
has:sák a helyüket ran ké, zi\enek olyan anya-

Ez heh-e,. hbzen a n,,,út  gokat, alkatrésze,ct ame-
korszerú.:síté,.e törvénJ z.erűen lyek a ,·a,uti koc,iK javitá�á
követeli a szakemberképzést. hoz sziL<ségcsek. 
Fűtöházainkban. múhelveink.- rl tcch11 1kumba n jelenleg 
ben a gépé.,ztechn.ik� fele- mintegy 50 felszerelt mun
Jő„ munkát v�ez. A moz- 1<.ahcly a/! a lakatosok ren_ 
dony- é,, kocsipark ja\'itá- delkezésére. A gépmuhely
sához. karabantartasához jól ben . 10 eszterg<ipad, "f'Y 
kép,..ett vezetok 'kellen � maro-, egy gyalu- es eoy 

Hogyan készítik Jel a tech• r;esögi:p található. 
nik11sjclo,reket a gyako-rUitt !\ tn,•bni'kullll- k · 
munkára?  • � ·epy,s 

, • 1 szer, es ré.s,c a tanulók 
A _d.iako., ok.tata; a a többi kötelező termelési w,•a.-1pan technikumhoz hason- "" 

lóan történik. 1 korlat.a. 

Az elméleti anyagok mel· 1 f;,2 elS<C,eves . �:� k a Land-
lctt súlyt hell eznek a. . r � armuxi.1 ,tooa,, . l.S1_11er-

mübeh-i munkáltra. f kedneK a \1.bU!l kccsik Jö.\'l-
• ta,,ava'.l. A ma�úd.Ó\'P-sek a 1 A:z. I. és IL e\'es tanulók a la- J budapesti futóhtizakbon a 

kat0:; .za'kma alapismereteit I gözmozdonyok müicöd�t és 

A S!lnghai vasutasok 
I 

kébcn, ho�y mcgtorJék a 
, j1.pan dolgozók den1ukrat;-

kivá/ó ered menye ku, Jogaikért ro10 tatott k i.IZ-
de:mct. A kozelmultban a 

A I<znai . l\ epköztarsasag- Japan Aliam rnswak 9 oh·an ba
_
n, a ':em�l�-

1 
e» tehen,za:- j dolgozo.1at boc:>átottak • el, l!tas rnegJa'1tasaert . t�lyo j aKi,, veze� 'Í ,szerepet töltenek ,e1sen, ten. a ,m.ult C\ negye- be a szakszen ezctben. A ja

d1k _negyede\'eben kl\ a!O I pán vasut:usok több a:!omá• 
eredmenye_Ket_ eriek el a 

I sun t;;ta,kom"k 02, önké-
Sangha 1 .f opalya1<d�a r dolgo- nyes e.búcs· tusok eUen. 
z�1. 1960 oktobereben pel- . ,11od:íba,i pe:dául osszcül
diiuJ . 3 034 OOO tonna arut 

I 
közésre került sor a rendor

szall1_t0Uak „el .  Ez . 260 OOO ség és a liHakozo rn,uta.so:, 

1 

tonna\.'al tobb,. m1_nt a s.-:ep- • kö.<,ött . A, ö„szeütközés ,;o
temben telJesJtmeny A ga- 1 rán többen megsebesültek. 
bonara és az acelra ,·onalko-
zó szállitási ten·ekct i. mesz- 1 sze túlteljesitették. 

I 
6000 /óeros 

A Né�et Demokratikus Köztársaság 
ifjú vasutasai .a békéért 

A konferenciaról meg any
n.vit hogy neincsa�( a Yezetók� 
'hanem a mlntegy 400 küldött 
is szeretettel övezte a külföldi 
de,egáciok tagJait. :IIagdeburg
ban mi is számos fiatal 
,·asutassal !smer�edtünk meg, 

, asút épül a,: l'. ral elektromos mozdony 

északi réi,zéhen A ,ioi:ocserkaszki Elektro-

Nehéz próbát állnak ki a 
Szo1:;ctun,óba11 az / 1:de!-Ob 
va.sútrnnal építői Az Urál 
északi részén az örÖK tajgán 
mar lerakt&k 62 kilométer 
hosszu ,·asúh·onalGt. Az ép1-
tók fó csoportja lt'd.el \'á-

lokumotiv J.:.;pitó Tudomá-
n yos Kutató Intézet munká
U.rsal a mozdonygyár dolgo
zó, va! karöltve befejezték a 
6U00 lóeros .zemely,·onati 
elektromo,s mozdony tervel• 
nek elké&1lését. 

Az NDK ,·asu'as�zakszerve-
1 

Amikor Berlmböl elindul
zeténck rendezésében ffi3''ciu · tunk Magdeburgba, a szak-
2-án és 3-án Magdeburgban szervezet ifjusá;;i vezetőjétől 
tartották a fiatal n&met már útközben sok érdekességet 
vasutasok IV. konferenciáját. / tudtunk meg. Még közelebbről, 
Erre a konferenciára a német még alaposabban meg.ismerhet-

A konfPrencia �r.vt-\iöl egy ifjúsági dalt e.nekelne.k ' 

va ,Jt.as ifJúság legiobbjai l tük azonban a fiatalok mun
me1

. 
:ett két-1,et leng_v

.
d, [ran-

1 

kájá� a �onferencián, a�?\ a 
cia. olasz é.., magyar, az NDK- beszamolot R. Menczel koz,e

b:,n tanuló két ghanai é · egy- kedési miniszterhelyettes ta.r-

ai 11 t . . íi- 1 tolta egy ken�• ; , 1 " ve Japan a- Nincs mód arra hogv ré,z-
talt is megmvtak_ letesen elemezzem a ·minisz-

A magdeburgi Ernst Thö.l· tel'helyettes beszamolóját 
man11 muvelodes, hazlx,n tartott bár végig érdekes, lebilincselő 
kétnapo� konferencia hűen volt. Néhány példát azonban 
tlikrözte a barati ors7�'\g szeretnék belőle kira�dni. 
va�ut.i,s ifjusagának 'harcát a Örömmel hallottam például. 
békéért. a német munKas- hogy az NDK vasuta- fiataljai 
osz:t:i i • n :< 1negp-,t!gének hely- dereka,an kiveszik részüket a 
r<'!állítá-aer, a berlini kerdes •ermelö munkáb01. a szocialit
rendc't-'"., rt C-s ne1n utoL�ó mus épité:-,ébÖl. A szocial ista 
sort;an a szod�li6n1us felépi- brig?.�lm,)zgalnn1ban például 
t.S.séért. 770 ifjusagJ bri�d "e�z ré5'lt. 

Ebből 45 brigád már meg- kötöttünk barátságot. A köJ
szerezte a megtisztelő címet. csönös bemutatkozás, a képes 
Köztük van egy olyan ifjúsági levelezőlap- és jelvénycserél< 
mozdonybrigád, amely 80 OOO után pedill, mint ahogy az 
kilométert tett meg ja.;tás ilyenkor lenni szokott. me�
nélkül. indult a társalgás. a beszél

Újszerű kezdemén�·e1.és az getés. Néha valósilggal zápo-
NDK-ban a i,asuti palyál:.at roztak felénk a kérdések. 
karbantarto mozgalom, Egy- - Mi UJSag Magya.ror.•zá
egy ifjú va,utas tái-,.adalmi gon? HOmfan dolgo,nak a 

munkában 4-5 m u.-r el- magyar i-asuta.,, fiatalok? 
hanyagolt pálya,zakasz kar- hangzottak a kérdé,ek. 
bantar..ását vállalta. Ez í�v ön- Hason ló kérdéseket intéztek 
magában véve jelent.ék.telen- hozzánk  olasz, francía és gha
nek látsw dolog. De mivel nai barátaink L«.' akik eddig 
tízezrek kapcsolódtak be a keve. et halli,ttak a magyar 
mozgalomba, a fiatalok a sok vasutasokról. 1'-Ii pedig a tol
kicsi sokra megy alapon eddig mácsok segítségével. néha 
240 km pályatestet hoztak ,,. 
rendbe. 

A vasúti műheh-ekben dol
gozó ifjúmunkások helytállása
ról is sokat beszélt a minisz
te,,heh·ettes. Elmondotta a 
tóbbi köd,tt, a10,._y a muhelyek 
Ujtimunkásai t :J uj, kot·i,zerü 
kocsiból álló ifjús<1gi nprPssz 
turi.sútro-nat ép,t{!séf határoz-
ták el ugyancsai- társadn).mi 
munkában. :E:pitenek a szerel
vénybe e�v kuittlrkoc-..it ,..;7.ét
szedheto beren<le,.cs,.,-1. hozy 
abban kultúrműsort és tá.nc
e,teket rend�m,-_;;,-ene.i:. Az 
ifjúsági expres,z elsó útjára 
azokat ,·íszi ma,d el, akik 
részt vesznek az építésében. 

Számunkra érdekesnek tűnt 
a konferencián az is, ho�y a 
vitában felszólaló fiatalok 
,zinte kivétel nélkül maguk
kal vitték az adott .s7olgalati 
hely váll�lásanak jelképét 
amelvet az elnók"<,g a.•7.taliín 

A kontrr.,.nl'!a <i7,ftnrtében f"!"V �ha. 
nai, esy japan e-.., Pgv ném-e-t tiata.J 

bPS.téJgt�t 

'hel.rn,tek el. Ott láttuk a fobbi pedj,i kézze1-iá bbal mutogatva 
l 'sÖ7Ötl az ifjúság' e'<nressz l válaszoltunk a kórnésokre. 

turistavonat makeltJét is. Visi Ferenc 

rosábó] kiindulva 170 kiio- 1
E_z le,;z a Szovjetunióban az 

méterre behatolt má r mo- e.,o nagy te!Jes,tmenyu 
csaras öserdöbe. S?,éle� ('6a- elekti:?mos mozdony_ ameiy 
pást vág<ak, amelyen most I szem<'!iy,·on�tcka_t to\'abbit 
gépek segítségével ,·égzik a h:_aJd nag.� tav;11sagra. oran-
"Onal építését 

I 

kent
. 

H0 k1 lometeres sebessé
.
g-. gel. Az u1 mozdonv minta-

Elbocsátasok 
példányát a ten·ek szer nt 
,., ev ,-égére elké,;zitik. Jf'-

a japán államvasutaknál lenleg a munkaterv doku-
1 mentác.-'óián és a gyárLis 

A japán hatósagok min- , technikai elokészilé!'én dol-
dent elkövetnek ann,.k érde- goznak. 

Hírek a világ vasútiairól 
MEXIKÓ . .4 mexiko-i állam• 

vasúta.k. 1961 -ben 54 dieseL 
mozdony 1•ásarl-t1sát rerl'ezi. A 

Jelenleg 23 457 km hos.•zú vá
gán11�á 1ózatot is bővítik. Erre 
a célra 1,1 miUiárd pesot for
dítanak. 

PRAGA. A Lipová1ól Cheb
be és Plzen-Gott\\·�ldbahnhof
ból Plzen-Vm1-1adtba , eze,ó 
vasútvona!akat rövide�en két.
vágányúvá építik ;ít 

MOSZKVA. 1 961-ben mint
egy 8000 kilométer ,,a.,úlT0 na
lat alaldtanak at etektrom<A. 
illetve dieselvontatásra. Ezen
kívü. körülbelül 1000 kilomé
ter új ,:asútvonal épül me0 az 
idén. 

MARSEILLE. Öt francia 
1 s<vár�mányú. egyenként 6460 

16�rős elektron1os 111ozrloft,·t 
hajóztak be Kína ré,zére j 

l\Ia..,,e11le ki�ötójébe. A moz
donyvk súl;·a 138 tonna és 6U01J 
tonna súlyú swrelvén, ek von
tatasara is .Lkalmasak. 

NYIZSN1J TAGIL. Az el.ső 
100 tonn,i kapacitású teherko
csik a m últ év decemberének 
régén lwguták el az Ura/; V•J
oonépit<, Műi-eket. ,\ .,ago-nok 
haro m •engelye• J uruatómu1:el 
rendelkeznek. 

PEKING. A Mao Ce-tunN 
nevét vi�elő mozdony szemely: 
zel e új rekordot állított fel · 1 7 
millió kilométer utat tetteW 
nceg generálja e itás nélkül. 

\VROCLA W A Wr·odau:I 
Pafau:ag Vagongyár külimle• 
ges gyümölcsszá/lító vagonok 
g,Jiil'tá�rít kezdte meg. A i:ago• 
nok pa.dl6zatát c;nklome·zeJ 
v!'�tei 1( be. A .>::?ellöz:tetést lég� 
szelepek t·égzik. 
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Az anyaggazdálkodás problémái 

a vasúti iárműiavító iparban . 

l
r

asutasol.. és 11em , .. asut�1sol.. 

gyüniölcsö§Ő együtt,.,íil.ödése 
Rákosszentmíhá!y és Pest- , latószernélyzete végzi három I Ugyanakkor tervbe vették -

ujhely között, a Körvasút I műszakban. 1 ha megépül a darabáru rak• 

A vasúti jármüjav!tó i1>ar
ban az all.} aggazdálkodás je
lentősége igen nagy, hiszen 
közel egymilliárd forint érté
kű anya11, kerül évente fel
használásra. Egy százalél!: 
megtakaritas vagy túllépés 
tehát tízmilliókka1 javíthat
ja vagy ronlJhatja a gazdasá
gi eredményeket 

A készletek felfutása is 
nagy mennyis<é.,;ú és értékú 
anyag felesleges lekötését je
lenti. Az anyaghiány viszont 
azt eredményezi, hocy a jár
múveket jadtatlanul félre 
ke]J állítani, vagy nem meg
felelő anyag beépité,e esetén 
üzemzavarok. újabb javítási 
igények merülnek fel, ami 
által gazdaságtalanná váli k  
a termelés is. 

A problémák közül néhány 
olyant kell felvetni. am lyek 
megoldása szük,éi;:es és csu
pán rajtunk múlik. Előrebo
csátjuk, hogy anyaggazdálk:o
dásunk az utóbb! években Jé
nye!?,esen javult. Ezt igazolja 
az anY hányad alakulása is. 

1959-ben 
1960-ban 

tert• 
62,4(/ o 
57,4% 

teny 
59,3% 
56,4°'0 

A számokban ,a sok újítás, 
az ÚJ technolog a, a muszaki 
fejlesztés, az üzernszcrvezes 
színvonala, a dolgozók cél
tudatos takarékossági tórek
véf.e Is kifejezésre jut. 

Meddig gazdaságos 
az anyagtaitarékosság ? 

A számok mögött azonb= 
nemi veszely 1s rejtozik. l\le,;
pcd.ig annak a ve,,relye, hogy 
egyes Uzemekben a takarékos-
6ági, önköltségcsökkentesi cél
k.ituZJé:seket az. anyaggal való 
takarekoskodással • akarják 

. megold ni és megfeledkez-
nek, va;;;y nem fo1dítanak 
kellő figyelmet a munka
erovel, rez.siköltségekkel va-
1ó takarekosságra. Az anyag
gcu való takaTékosság addig 
helyes, amia nem m,ew a 
mtn.óség romf/isara.. Ebból 
kovetkez1k, hogy csak az a 
takaré',t0skodás megalapozott:, 
amely mögott céltuda•os mú
szak1 és zervczési intézke
dések vannak. 

E tekintetben vannak már 
eredményeink. Egye,; válla
latoknál létrehozták a köz.
ponti anyagdaraboló részle
geket, amely az.t eredményez
te, hogy kevesebb a hulladék, 
az anyagelkallódás, jobb a 
belso szállítás é� a munka
helyek kiszolgálása. 

Az anyagellát.ísunk Is ja
vult. De meg kell jc�yezm, 
hogy az anyagga=dálkodás je
Ienlcai adml11isztráci6ja, szer-
vezete bürokratil:1LS. nehé=-
kes, nem követi az életet, 
nem ad elég segilE -�t az 
opcrat1v intlzkcdéseklhez. 
Egyes anyagféleskgekból S?lo
bállsan nincs hiány s5t. méf,. 
normán felüli kész'et�k is 
keletkeznek. Ugyanakkor az 
an, agféleségeken belül eg}•es 
rnér�tekból hiány 'I! íln. A 
!el.sn, ezetés a globál "7amok 
alapj:\n nyu�odt, a vá1lala1ok
ná\ mégis zavar keletkezik. 

Az a111}C{(gé11yll.sek biirok
•attku.s ,,oltára vilár,ít rá az 
alábbi példa: 

Ha a :s.2.J.k�ze11.'.l"' ban e.s az 
O,',/.\.o.SLertarban az iJcnyel t 
anyag va_gv alkatre..z nincs 
meg. �kkor a mwhely által 
feladott imsos igénylést a 
szak,zertár tovabbftla az osz
�:tertarn.ak az oszto�zertár az 
elöi l·ányzat.ot a beszerzési fó
nókség,nek küldi meg. Amenr
ny1ben a beszerzési fönök-
8€ gnek nincs o�� crz�si ke
rete, elkülcti az elc"J án) zatot 
az anyagellátás: 1Ac..2gatóság
nak. Az anyngl' al.� igazga
tói,ág a felettes sz ,cszolgá
lathcz küldi a szük:,;é�esség 
igazolása , éget:. Az igazo\as 
után az anyagellátÁs1 igazga
tó.•ág vís zakli!di ,i beszer
zesi frmOksé�nek az igény
lé. t. az pedig megrendeh á 
kiielolt vállalatnál az anva
got, va1s1' alkatrészt. Legyár
-tás és műszaki átvétel után 
bekPrli! az an,·a_g az o•ztc\<a""r
tárba, 02 ped;e a szak.�zert:\r
nak küldl meg. 

Ez csak egy k1ra2adott pél
da. A G. 3 szamu uta,1tás 
42 é. 44. oldalán megtalálha
'i> az általanos ll)'akorlat, 

amely semmivel sem eg,vsm- részek, berendezések zárt mentén. mintegy 50 holdon I A vállalat vezetői é:; a ki- tár - tájegységek, ílletve ál
rúbb, mint a fenti példa. ciklusban való készítése - terül el a Ferroglobu..< új te- rendeltség dolgozói között lomások szerint gyújt ik majd 

megkivánja a zavartalan 
l 

lephelye. Nyolc

. 

évvel ezelőtt igen jó a kapcsolat. A vasuta- 1 a darabárus küldeményeket. 
anyag- és alkatrészeliátást. kezdték meg a telep építését. sok, élükön Pere Janos cso- Ha ezt sikerül megvalós1ta
Mindkét szempontból a je- Három üzemegység; a sza- portvezetövel kezdettől fogva niuk. még tovabb tudják nö
lenleginél rugalmasabb anyag- badtéri tároló. 

a csóte!ep és sok segítséget nyujtana,k a velni a kocsik átlagos terhe

Összhangot a termelési 
és az anyagtervek között 

Zavarok eloidézóje a;: i:s, gazdálkodási rendszerre van a rúdáru csarnok már üze- vállalat dolgozoinak a rnko- lését. Bár ez nem egésze:n 
hogy a termelési 1.ervek e;, szükség. mel. Rövidesen befejződik a I dások és a szállítások meg- rajtul, múlik. Az ani·agok ki

az anyagtenek között nincs Az anyagtakarékosságnak finom1emez csarnok építése szervezésében. utalását ug,·anis a KG;\1 vég
megfclelo összhang. Tudott fontos területe az OH anyag- és már a vegyesáru csarnok A szoros együttmuködés zi amitól a vállalat nem tér
dolog. hogy a iármujavitó vál- felhasználás. Sok anya::;ot ta- alapouis�hoz is hozzáfogtak maris megérleltt" g1 úmó'.c,;.21. het el. tgv � akran előfor-

lalatoknak az ászi forgalom karítottak meg ezzel a jármu-
1 

az építök. Ez kézzelfoghatoan a kocsi- dul. hogv egy allami gazda-

ke.zdet.ére .Kell a ja,müvek zö- javítók. 1959-ben 5027, 1960- A . t b f . ód'k _ kihasználásnal mérhetó le. sag vagy termelőszövetkezet 
mét u" zemkcpe." állapotba lioz- ban 4979 tonna különféle OH- . -:--

tke ?7'
,n 

.d 
e e

i
e
zt �- . 1 . a;: Míg a múlt éDben 8 tonna reszére 8 tonna vasáru! kell 

,,, t ált k f l ep1 zes i e cen rai:iza 1u,c • .. . • • . . 
n i, ugyanakkor az. anyagke- anyago haszn a e ·  

r á ' k "l" b"  _ t · . körul mozgot t ,a. kocsik atla- feladniuk egy koc,,1ba. 
retszám<lk az év végere irá- Eddig az OH- és Új anyag a �v Tos 11 on ozo pon Jain gos 1erheZése. addig ez az 
nyomak clo nagyobb anyag- ára közti különb.�ég a válla- levo Fer���lobu.s telepT�elue-

, idén
_ 

16.7.'i tonnára emel- Fol}amato� k.ocsit"llátást 
mennyiseget. latok nyereségét növelte. Ez ket - táJekoztatott Vandor kedett. A d.a rabárn külde-

A következményeket még nem volt helyes, mert ennek Tibor. a ,·állalat igazgatója. ményeknél 4.5 tonnatól s Beszélgetés közben né-

súlyosbitja, hogy nyers. ned- egy része olyan nyereség - A jövóben innen látjuk el ton11ára nőtt a terhelés. hány olyan probléma is (el-
ves állapotban kell 8 íaanya- volt, . amelyért a vállalatok- az egész országot t•asanvag- _ Az előzo évekhez i·iszo- 1 ,·etó_dött, amelyeket csak a 

got beépíteni. Beépi1ett álla- nak Jóloi:i:nan semmit _sem ke:1,- gal. nyitt·a nagy elórehaladást je- , f�ls_obb szervek._ az _1gazga-

pot ban "7.árad ki. elveteme- l_ett __ tenmuk. de ketségtelenül le,it a.z i.s. lwgy ma már to,;ag 1
,
u. osz.:ál_Ya es a 8. 

dik, rések keletkeznek a oszton�tt az OII�anyag fel- Közel 1 7  tonna minden ü.zemegységünkné l szakosz.,aly seg1,segevel IE;het 

padozator., oldalfalakon, idó !1asználasára, aJ11.Jt a számok 
átlago,.. tnh c>lé,- meg tudjuk állapítani: mikor megoldam Sok nehezseget 

előtt UJbOl iavitani kell a 15 igazolnak. léptek be. 1llefl·e ki a teher- j ok�z pé'.dául. hogy n
,
em kap-

kocsit. Most a máslk véfllet ker<:- Az új létesítmény m.ár most kocsik - ,·ett� at a szót ú.i- na1< fol; amatosan • ZH- es 

A fcnyoturé,-zarun kívül kedert felül: a.z OH-a.nyag ér- is nagy kapacita. sal dolgo- ból a vállalat , ezetóje. - Ez NH-koc.�.kat. EmJ_�tt  a hosz-
h.iam· mut tko7.il< az elektró- tékének 10 száza.lék.át enge- úk. Évente közel félmillió azért fa fo-nto . mert két éi• tiWbb m':'retu . :::oi;nbva.sakat 

da-. a csavar- é,; szegec.s- délyezik "'lfereségnek. Ez min- tonna vasat száll ítanak vas- a.latt 600-ról 1 600-1800-ra nott es csokuldemenyei<et nem 

ellátásban, brotan elófejben, den ösztönzö hatasát el>:eszi úton az on;,ág különböző vá- a váll.ala t hari  kocsi.forgalma. minden esetben tudják ha
fékalkatrészben. d,esel-moz- az ilyen természetű anyagta- rosaiba. falvaiba. A szál- Ha telepünk telje.� ka pacitá.�- táridőre a megrendelo ren-
dony alkatrészekben. Hog,v k.arékosságnak, mert ennél líta,;t 1 1 tagú MÁV-kirendelt- sal dolgozik, ha1·; TwcSiforgal- delkezésére bocsátani .  
az ilyen hiánvok esetenként több munkaerot kell arra for- ség/�ányltJ�- A vagonok mo:• munk n 25�0-<i' is e!er,, 

. Olyan Jelenség 1, tapasz
milyen furcsa dolgokra ve- dítani, hogy az anyagot újbóli �::ita&:t ped!g ": ,-tillalat ket A rakodas g) ors1ta�a ":· ta,ható a kirendeltségnél. hogy 
zetnek_ azt a szegecshiány pél- felhasználasra alkalmassá te- k1s�lJes1tmcnyu d1c,;el to- gett a legkorszerubb rakodo- , k b'· t té k 'k dája is bizonyítJa. A hiányzó gyék. latomozdonya es 17 tagú to- eszközoket ,-zereztélt be. 

, 

eg,d e
h
se

l . ü
kun 

t
e sn

E
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\el>Zlal méretű szegecseket ugv pó- Szép számmal vannak olyan ·-==== 
o a e vezes ·e . zt azz. 

tolják. hog�y nagyobb átmé-

1 

öreg jármüveink, amelyekbe ��•u ... HuuuHuu♦♦.u.u.�uJ,,,L.1,..,L.1..u ........... u...,J,.,u,.u.uu......u..1 n1agyai:ázzák, hogy a 800 fo-
rójü .�zege�s szárát lees:zter- - közeli selejtczésükre való . .  , .. ,·--·~ rint kórüli munkakori bér 
gá!ják• Az c�ztergálvosmunka tekintettel - vétek új anya- mellett mindössze 1200-1300 
IT'jnt termelés, érték ielent.ke- 1 got beépíteni, de vannak ol}·an I forintra rúg a kere.,etük Ez-
zik a vallalatnál I CH-anyagok - például az I zel �zemben a , állalat al-

A= anyaggaz<la.fkodas Jelen- · OH-J�ngelyt"k - amelvekból I kaJm,,,zasában Je, 0 tolato 
le{TI rend,zereben a 1·alla:UJ.tok , az UJ anyagbó1 gyártott al- tagJai  1600 11100 
- kctto ki�étele,el - nem . katré.szekkel eeyenértékú al- -

érdekeltek a. kéezletgazdalko- 1 katrészeket ké,zíthetünk. az megkeresnek, 

dásban. mert. a �zei-tarak nem I anvag átdolgozásával. Meg- Persze a kirendelt:;ég dol-
hozzajuk tartoznak. .Jorészt érdemelné ez a kérdés. hogy gozo1 között is vannak. akik 
ez az oka a,1rnak, hogi egi·es az illetékes pénzügyi szer- 1 bec,Ulet1el helytallnak a 
alkatr .. -,,-zckbőJ nagy e� n.em j vek felülvfns,iáljlik álláspont- munkában akik nem veszik 
fogyo készle e, keletkeznek. . jukat. búntet.e,,1ek odahe]J•ezésüket. 

Az J 9GO. ésre ii-i-a rlá"' e1- ! Fel kell Yetn, meg azt a Ilyen példaul Pater Attilá né 
os,.U,ban ,g,.,nve.l t ulkatre,ze- . problémat , , hogy egyes kül-
ket a j rmu1,n·1tok Jcg artot- 1 só vál!alatok csak aJ;.kor val- darabarus rakt.imok. akit a 
ták, átadtak a szertárnak de j Jalnak el különböző beruhá- fclszabadulas 1 6. c,•forduló-
nem vc1e,eznek belok ha- 1 zási vag_y felujítási munk.í- kivalo dolgozo oklevél-
nem sajat ,-ziiksegletüket bel- kat, ha ahhoz az anyagot a üntettek k1. hogr csak 
so m•ártásb:v,t. a'hlJál· elo ' járműjavító b1ztooitja. Ez példat eml ibünk. 
Túl azon. og_i a ,a ialatoK- 1960-bnn kerek 2 milllo fo
nak ez az cluu-asa d1tekn- / rintot tett ki. Ez azt eredmé
dó, megakadalyozando, a je- j nyezi. hogy a tervezett anyag
lenlegi • rend,zerben nem rit-

1 
hán_,-adban ez az érték jelent

ka a keszi teknek i lyen mo- kez,k. az an) aghá!!yad tény
don való felfutasH, mert számaiban ,iszont nem. Ezt 
anyagilag nem érdeke tek a , az any·agmennyil'éget tehát a 
kési:letgazdalkodá,ban. ! iármúvekre biztusitott anyag-

Danajka K.álmlin � e> tin�lakatn� brigadja az: t->bok közi>lt nYcrte el. a 6Z.Ocia11,ta br.lg"ad clmet ii. szolnoki fütOháznan, Ji.é-pünk.öu a haromtagu brigad C!f'' jav1t.á.-.ra \ áru Jég:ct�h attyu mun..k.a..Lat.aü l)e-

Ö,,szegezn, a !eírta,cat, a 
ru.ko!-= ·zentmi:halyi Ferroglo-
bus és a telep területén dol
gozo 1\IÁV-kirendeltseg kö
zótt kialalrn!t ió kapcsolat cti
csérele.s, mindkél fél res.zere 
haswos dolog. 

i ból kell elvonni és irreális 
Rugalmasabb megtakarítás jelentkezik. 

:.zélJ w� P.lp.a.j. Pii .mth-ezi'tö"'\:el V, F. 

.;nyaggazdálkodási rendszert I Egy ujsá_gclkk kereteben az 
nyaggazdálkodás szerteága-

T I d• k 
• • 

h I b sztrtúr�
á

�!;l�����· ��=
etl

� 1 �ie�:�
lé

�,a/
ö���;!i ; apaszta atcsere a szege I OCSIJavító mű e y en 

kooperáció �etén .sem ké- és azokkal sem kimerítöen le- Március .,2 · k . , •t • pes me;::fe'eloen x.övc'ru dZ het foglalkozni. De ez a né- • - -en OCSJ.Ja, 1 0 ményezó 7 B. o,«taly 'helyettes j szüniessek. Ez ;iz emelo pedig 
i genyek al.ik·;lásat, dt ;e�-

, 
hány példa 1� biwnyitja, , �kat�sok, muv."zetok, reszort- v�zetoJe, Ka_toM Jozse_f üdvö- ezt sikeresen oldJa meg, A 

foképp nem erez k ,vetkn hogy tervszerubb anyaggaz- j -�t� _u�k Szeged;e, hogy zolte a megJelenteket, majd a gépeszeti zakosztály feladata 
felelősséget a. válla.:� erme- dalkodással mjlliókat ]ehet ki�erel_JéK . tapa.,zta,ataik'.3-t, program ismertetése utan a hogy eljuttassa a hidraulikW: 
léséért. A korszerú iavita:,i I megtakarítani az üz.emek- megl�kii:it;Ck a vontatá.:1 szegedi kocsija, 1tó-muhelv emelot minden vontatási koc.si-
mód.szerek bevet�té.; - n:a- ben. koc&1Jav,to-muhelyek Jelentő-- reszortvezetője be:..zelt a mú- Javító-múhelybe. 
lagszerű . k�•J:witás, utemes I �er Antal I 

sebb újításait. j 'hely terveiról, feladatairól. Helytelen. hogy a budapesti 
moz.donyJavitas. e�yes &lkat- 7 n. osztályv,ezetö A tapasztalatcseret kezde- · A rövid megbe.szélés után é,; a szegedi igazgatóságon ki-

j ós.szegyült szakemberek a vül a többiek nem hozták el 

--- Évente S0 négytengelyes személy- és 400 teherkocsi készül 
a MÁV részére a győri wagoogyárhan 

kocs-ijav!to mw1kajával ismer- legjobb java ·Jataikat, pedig 
kedtek. Szinte minden mozza- lett volna nel,ik is mit be
na: érdekelte a vendégeket. mutatnL 
De a helyiek állták a sarat 
kimerítóen Yálw zoltHk minde� 
kérdésre. 

Több tapasztalatcserét 

1 
A Yontatási kOCsijavító-

A Kohó- PS Gépipari Minisz
térium, valam,nt a MÁV �-e
zérigazgalosaga közös ajtó
bemutatóra hivta meg az uJ
,agírókat a gyor; wi.11,elm 
Pieck Vagon_ é Gépgyatba. 
Isrr.eretes, hogy ez az üzem je
lentos mennyisegü sze,mély
.:,.� t1>herkocsit gyárt a MA V 
részére. 

Az územlatogatá" rövid tá
jekoztatóval kezdödött. Szi/.á
gyi Ferenc. a gyár főmérnöke 
bmertette a gyár munkáját és 
terveit. Elmondotta, hogy íő 
feladatuk a személyszállító és 
a speclális tehervagonok gyár
tása. Az újt(pusú. kor,;zerú Ba 
jel.<e ú 

négytengelyes személy
kocsikból a második öt-
éves terv idósza.ká.baD 
évente 50 d.a�bot kap a 

MAV. 
A speciális tehervagonokból 
évente kb. 400-at adnak a vas
utnak. 

Az új teherkocsik között 
n,e ta álhato a KY Jelzesu. a 
modPrn vonal u serté'5&1ll itó. a 
kohaszati b.llenos é� 11 küiön-

Tizenhal újítás bemutatoja muhelvek munkája uj felada-boző vegy, és múanyagok szál- 1 Na.gy eli merést aratott a I tokkaJ bövül.  Az év második 
litására alkal';"". kOC8i. 

l lipcsei nemzetközi vásáron A műhelyben tizenhat UJÍ- , felétol a teherkocsik fékszer-
Hozzáfogtak a2 üzemben is bemutat-ott I. é,, Il. 

1 

lM_t ':'1-uta_��k „be a _megjelE:n- i kezete:nek _fővizsgalatait is el 
a kisteljesíhnényű diesel osztályú aluminium ko- teknek. Külonosen elenk vita 

I 
kell vegezmok. A munkak eló-

folyt a Nyugat,-mu.,zal· által ,eg1tése érdekében egy tol.atómozdonyok és mo- csi, bem'.1tatott tehei:- é,; személy- ! Ky-kocsif�k , _ foviz,gájat "is 
t-orkoc·ik gyá.rtá..<;áho:i is. a Rába-Balaton motorkocsi két kocsik hordrugomak kiemele- megszemlelték a ,·endégek. 

A motorkocsikkal - amelynek pótkocsija, amelyek1·ól lapunk- sére :-zolg�ló kézikoc::..iról és_ a Rosta László fomérnök szak-
elsö prototípusaként k.észítet- ban már leirast adtunk. vendeglátok által h.asznalt s,eru magyarázatot adott a 
t . k  , . .  • hasonló készülékr51. Hogy munl,ához. e · el a Balaton motorkocsit A MA V reszkre keszulo ko- melyik a jobb nehezen lehetne . . . 
- már eddig is �ikereket ér- cs1kbol újabb tiz darabon az eldönteni me;·t mindkettő ki- . A gyakorlati ben�utato után 
tek el. A &ikere.. próbák után utolsó simitá�akat vé"ezték a küszöböli' az edd·g· �h . . . a megielentek a futöhaz kul-
h 

� i I n. ez e, túrtermében J0 ö'tek ö · amarosan hozzákezdenek a szerelócsarnok mellett. Ezek a balesetveszélyes munkát. . ssz�. 
más d'k R ·b B 

, j . . . Tizenketten mondták el a ve-
. 

o i a a- alat,:m �ária- �ocs1k, __ - a_melyekbol. m� 
! 

_Sok_an_ IJr�jzolták a ferenc- Ieményüket a látottakról és saho;, . amelyen tovabb1 kor- ! tobb kozleked1k a ,<zemely- es varos, futoház által bemutatott hallottakról. Felvetették szeru_s,téseket �ajtanak végre. gyorsvonatok szerelvényeiben . kerékpá, '/..."iemelő orsóemeLöt. azokat a ruányo·ságokat is. Ten:1kben eJ.sosorban a padló - megnyerték a ,·a,utasok ts j a vonóék fordító készüléket, a I mel;vek akadályozzák az ered
a!atti motorok továbbfejlesz- 1 &z utazóközön..ség tetszés-él. A , nyi'.O!t teherkocsi oldalajtó j ményesebb munkát. Tóbben 
tese szerepel. Ugyancsak ered- l nyolcszemelyes fulkék üléseit j ;a.vzta.shoz használt állvány- sz-0vatették például az anyag
m�1:ye,; k1 ·érleteket folytatnak zölde;.. színű mub,jr fedi. A vil-

. 
ui..�!•. :1 �o:"'Zokzártengely óe-

1 

l_tiány_t. Sokan foglalkoztak a 
a 2,0:300 Jóerős tolató. illetve Iamos fútés 1s korszerűbb. h,uz_okesz!Lleket, de _nagy érde�- jármuJavitó vállalatok munká
vonali die.selmozdonyok gyár- mint az elú.w gyartmányokon. lőd_est váltottak ki a �e�t1;_- jával. Elmondották, hogy nem 
tásánál Is. . . . m_u.szak és a he�eshab':' futo- megfelelö minőségben kerül-

. . . . 
A W1lhelm Pie�k Vago_n-.. � ház bemutatott UJításal is. Saj- nek ki a javított kocsik, s -

. . A taJE;ko":13ló után a gyár G_epgyár tern1eke1 i�a1;t }iulföL nos,_ nem tu?ták �mutatni a zel a vontatási kocsijavítóUJ termeke1t muta,:tak be. A don is nagy az érdeKlödes. Mar Bíro-féle hidrau.Zikua kocsi- mühelveknek többlet munkát hatalmas _ szereloc.sarnokban eddig több orszagnak szállitot- emelót. mert nem érkezett meg okoznak 
szalagszeruen folyi_k az_ új ko- tak legújabb gyártmányaikbóL a tapasztalatcsere ldöpontjára. , A tanácskozó.s, a tapasztalat• c,1k gyart�a. �g�•lk olöalon a J_elenleg Egy1ptommal. Arge11- Ennek az újításnak bizonyára c.sere h,zsZ11PBTJak bizon11ttlt Szov1�t�n,o . res�re gyártott tinával. Pakisztánnal, lrakkal sikere lett volna, mert Éppen ezért helyes lenne, ha � szemely1mcs1kat lathattuk. A és több más köz.-!- és távolke- egyöntetú kérésként merült vuuti fóosztál md$ k,, kocsik ül�b_er�nde,.-•,e fekhely- le� ���ggal folvtatnak tár-

I 
fel, ho!1Y a nehéz fizikai mun- osztályai ts köv�nék a 7. �-lyé Is atalakitható. gyalá.so,cat. kát igenyló kocs1emelé.st meg- osztály példá,idt, 
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Felvételi pályázat a SZOT 
felsőfokú munkavédelmi tanfolyamára 

� 
A SZOT munkavédelmi osz- 1 A jelentkezés az FMT állal f keÜ vezettetniök a jelentke

tál11a felvételi pályázatot hir- l kiadott „Jelentkezési l.ap"-on zé&re. 
det a felsöfokú munkavédeimi , történik. amelyet a vállalat l A jelentkezési ívek beszereztanfo!yam 1961-62. tanét>re. 1 (in\émnén:v. hivatal )  vezetöjé- belök személyesen vagy levél- MIÉRT CSAK A SÉRÜLT ? 

A f-elsőfokú munkavédelmi vel. pártszervezetével és szak- beni kéréssel a SZOT felsőtanfolyam (továbbiakban :  szervezeti bizottságával zára- fokú munkavédelmi tanfolva m FMTJ feladata: a munkavédel- dékoltatni kell. tanulmány; csoperljánúl (Bu-
l \ . 

mi és egyéb műszaki káderek A mi nisztériumok útján dapest, V., Szabadság tér 1 7, !elsófokú munkavédelmi kéP,- jelentkezőknek a minisztérium I I .  em Te!efon : 11 :{-250 ·2 1 4  
zése. Az Fl\1T tananyaga a munkavédelmi osztályának mellék) szomba t  kivételével 

Előző cikkünkben t isztáztuk 
I 

kot azonban a dolgozó c,.ak 
I 

n.dek meg�zűntet.ésére �!apul 
azt a joga;apot, mely alapján . aki<or követelhet, ha a baleset nem szolgalhat, mert �z o� 
a sé1ii' t kártérítést kbvetelhet I után. a kere:;ete neki fel r:em hasonlJtast azonos tdopont es 
a MAY-tó! balese,. esetén. róható okból nem éri el a ko- azonos nszonyok alapul véte-munkavédelem legfontosabb (csoportjának) a több· jelent- naponta 13-17 óraig. 

elvi-szervezeti, műszaki és k • k az · T 1 'k 
I 

szak- A jelentke:::i,sek beküldése 
A do."oztik é'ctének é., cgé.sz- rabbi keresetét. Ha , �zont a k \'el kell végrehajtani. 

· �égének'' tokozott , edelme balesetet szem·edelt korábbi ·  A korábbi bírói gyakorlat a egészségügyi problémáit tar- ezone 1 .e e es 
ug1.,anoda 1961 . április 20-ig. 

talmazza a mérnök, illetve a szervezetek (\'itléken : Szak- A felvételi kérelmeket bizolt
technikusképzés színvonalán .  szervezetek i\legyei Tanácsa) ság bírálja cl és 8 jelen' kezö-

azonban indokoltta teszi a J:<erese_tét a _balesetbol 
_
eredó I k;:·�sokéi>'.'.�'ég . _�ökkenéséböl 

mar eml t •ett  ,1ogalap két kife- Jelentos testi fogyatkozá,a el- e,oal1ott kar fe3eben a balese
j<,z;.:,énei< mpgfcl<'ló értelme- Jenére rendkívüli munkatel- tet közvetlenül  megelözö tdö
;:é�ét. jesítménnyel éri el. klilönbö- ben a károsult keresetének azt A tananyag elsajátítása ké- munkavédelmi osztályának I kel értesít i . 

pessé teszi a hallgatókat arra, (csoportjának) ajánlását is rá I SZOT mnnka,·étlehni os,tály 
hogy önállóan állástfoglaljanak 
a munkavédelem különböző 
kéroéseiben és hatékonyan 
közreműködjenek a munka
védelem fejlesztésében. A 
tanfolyam képesítést ad a 
munkavédelem területén irá
nyító munkakör betöltésére. 

Felvételre pályázhatnak:  
A szakmérnöki tagozaton 

azok a munkavédelem terüle
tén. vagy más, a munkavéde
lemmel érintkező műszaki 
szakterületen m űködö okleve
les mérnökök, akik legalább 
kétéves üzemi gyakorlattal 
rendelkeznek. 

A szalktech nikusi tagozaton 
azok a munkavédelem terüle
tén dolgozó képesített tech
n ikusok, akik legalá bb kétéves 
üzemi gyakorlattal rendelkez
nek 

A
. 
tanfolya.mcn a tanulmányi 

tdő: 2 ét•. 
A budapesti hallgatók heten

ként egyszer kötelezö foglal
kozáson, esetenként pedig gya
korlatokon vesznek részt. A 
ndéki hallgatóknak havonta 
egy ·zer egésznapos foglalkozá
son kelt megjelenniök. 

A= F;\1T tantervében a kö-
t'etlcezó tárgyak szerepelnek: 

1. Munkavédelem elvi és 

Február %2-én, a lltaastrichtba (Hollandia) balad6 gyors,·onat 7ff kilométeres sebességgel bele-ütközött Gelrop állomáson e:;y álló dieselmozdonyba. A helytelen ,•ágá..'"tyút beállita�búJ �zármazo ba1-e-set következtében a gyorsvonat első sz.e-mélyko("sfja fel<-"llh.rott a dieselmozdony motorházára. A vasvázas kocsinak �ö zönbrtő� hogy a kocsiban tartózkodó SO személy közilt c�ak egy uta. szen-vedett halálos sérüle5t. A sebesültek sz.ima :. tó (�fl'I Külföldi Kfp•zolgál&i) 

Kivitelező kerestetik 

E;mondottuk. hogv a mun- zeti baleseti járadékot akkor a részét ítélte meg, amely a 
káltató a sérült dolgozónak ' is kö,·etelhet, ha keresete el- munkaképességcsökkenés mér
akkor tartozik kártérité,;sel, 1 éri, vagy ak_ár ?1eg i s  haladja , ének megrelel. Az �jabb _gya� 
ha ö ma2a vagy oh-an me0bi- a baleset elolt elvezett kerese- korlat szennt a kulonbözeb 
zottja, akinek az · el : :1 rá;ért • tét. bale<eti j áradék összegének 
fele;us, az üzemi balE'sctet I Prob'.,'maként merül fel az megállapílásá,·al kapcsolat
(fogla, Jrnzas; megbe•egedést ) , ,s, ho

. 
gy milyen kere.,ctből ki- 1 ban figyele11;be kell ve�_n:i azt 

,·étkesen ide te e!u. r ndu',•a kell kiszamitani a kü- 1,. hogy a karosult a csokkent 
lönbözetí baleseti járadék munkaképességét milyen mér-

Ki i  un ,•zii nk a m imkál l at ó ö.,szegét. A kuh.iPbdzeh balesc-

1 

tekben hasznosíthatja. • 
ti járadék célja az, hogy a ,,. 

me�hízot tj,ínak balesetet szenvedettnek a Al lalános kártérítés 
balesHból származó kárt meg 

. .  Megbizotl" nemcsak az, aki térítse. hogy a dolgozó a bal- A dolgozó balesete vagy fog-,·alame,l)'. , ez_et o  vag::· felelos est?t folytán keresetében ki- la:kozási h;tegs_ége i:iem va
m_unka�ort t?lt be, hane11; a e ést ne sz�nvt'dJen. Ez pedig , gyon1 termeszetu hatrannyal ,·a l lalatnak, Illeh·e „zolgálati ' akkor ,·alósul  meg, ha a kü- 1.s járhat. Uren esetben az .,ál,. h�lynek . m•nden e�·es ??lgo- lönbözetl baleseti juradék a talá nos kártérítés"-sel kap. 
zoia. akmek az e Jar, saert a t,,rs dalombiztosítási szolgál- csolatos birói gyakorlatban ki
munkitltató felelos. . ta• s és az átlagkereset között 

I 
al:rnult szabályok kerülnek al-Indokoltnak latszik, hogy fennalló különbözet€t fedezi I kalmazáua. Erkölcsi vagy más m_efs':,;H�igít.s_u½ a:- .. ór?��n�s=a- fgy például ha\'1béres dolgo- nem ,agyoni természetű hátbaly_ �s . ,.omntez�edes ertel- 1 zónái a havi alapbért kell ala- rány kiegyenlít.ésére tehát kárrr�eze�et 1_s. Ezt, szukseges meg- pul venni és ehhez hozzá kell krítést megítélni nem lehet. v1lág,tam a.zert IS, mert a sz:'imitam a rendszeresen ka- Ha azonban vagyorú károsodás mun�ál_tató kii_rtérítési k_ötele- l pott nem terhes juttatásokat Wrtént és ennek összege -zettsegene.k mas,� . alapJa. �a 

1 (rendszeres tülórapótlék. pre- akárcsak részben - valamely elmul�s�tJ� �z o,·orendszaba- mium stb.). okból pontosan ki nem szá
lyok e.s onntezkedések reá \'O- Joo-szabály által elrendel mitható. olyan ö:,sz.egű á!t;Jlá
natkozó betartás.át. Vasúti \�- bfrr;ndezé,,. vagy béremelés nos kártérítésre is kell a kárszonylatban _a munká�tat�t esetén elófordul, hogy a balese- okozásért felelos személyt kön�mcsak az O\Órendszabalyo;, tet szen\'edett kere, •te ennf>k 1 telezni, amely a körülményekko!ik, hanem ide kell sorol- fol)1án eléri a baleset elót! · hez képest a károwlt teljes nunk a MAV területén kiadott élvezett kereselet. Ez a válla- . anvagi kárpótlására alkalmas.külöabözó „utasltásokat" és a 7.,,.� a külónbözetJ baleseti ja- 1 nak mutatkozik. 
Hi,·at··!o� Laookban megje-
lent rendeleteket is. ........,.. ""• • • """" • • • ""• • • """" """" • • 

jogi kérdései. Február 18-án vasúti bal- J két oszlop eltávolítását a moz- A kárl l: rítés 2. Villamosság biztonság- eset áld07.at.a lett Tapolca állo- galmi szerve!ue és a !á"Sada:-

1 

Elkészült az ötnyelvű vasúti szakszótár 
magyar nyelvű fordítása 

teoonikája. má.son egy ipari tanuló k1&- m1 munká•ol,r::i. ös..;zcgszer1i,.;ége 
.1 V1lágításteclmika lám·. Halálat a vágányok kő- 1 Bognár Károly 
! li,Mi �i,e�. 

t 

Z<>t álló lámpaoszlop oko.z!a. Üzemi bale.-et vagy foglal-
. --------- kuzási betegség esetén a do!- E .készült a Fas1Hi Tudo- ' E rendszer segit.,é,:é,·el � Gé=k 1>1?.•on,;,1°1.ech- A 1:,ale.et körülmenye1t nem 

I k h "' " gozó ,·agy hozzatartozója kü- manvos Kutatointézetben a kunnyü�zerrel k, eres €.to uz. n!,,aja, akarom részletezni Erről csu-
'ém tengelies szem�lhOC ik lönbözö társadalomb;ztositás, Nemzetközi Vq.sútegylet (UIC) egyes szavalt megfeleloje az ti Anvagmozgatás biztonság- pán annyit. hogy a lányka a 

I 
szolJ:!áltatásokban részesüi. által kiadott 0tnyeh·u vasúti öt nyelv bármelri',én. 1-'.!chnikáJ·a I 

kihaladó vonat után szaladva az Alfo"ld't Kis"a•u'lon a ' • amelyek kárának egy részét sza:-szótár (Lexique Général A ma _gyar nvekú át o:--; l\lunkaegé,zségügy. integetett. s közben nekisza-
A , • - t· 6> zegedi i"a oato,:g do'-o- fedezik. A M V-val szemben 1 des Termes Ferrovlaire"·) ma- gozas termeszetesen köve t 8. lpa-i létes.icmények terve- ladt az emUtett oszlopnak, .: 5

• bb h _ <> zg d '' b !" érvényesilhetö kártérités mér- gyar nyelvű fordításának az eredeti szótár rendszerét zese. amely a kerekek alá lökte. �01 ut k 
.ar

��l t/1e 
n
f
eg

t�
- téke tehát az az ö.szeg, amely- nyomda i  kézirata, Kiadása az s a címszavaknak sor;;zamos A hallgatók tantárgyan!ként Ezek az oszlopok, amelyeket 

e�gb� t
yes 

A
o

cslf�Jd' Ke' 
k _u1 o- lyel a bekü,·etkezett kár a tár- év harmadik  negyedében vár- j 

és betürendes csoportosítása felin•i vizsgát ,  illetve szigorló- a targoncákkal is nehéz kerül- pro � az _ .° 1 _ JS';a.�t� 01;: sadalombiztosítási szolgállatá- ható. lehetó,·é teszi a szavaknak az vizsgát. tanulmányaik befeje- getrú, már sok kellemetlen- ': □: mden 1gen)'._t ktele�1to uJ sokat meghaladja (ún. külön- • . . . • . . _ / öt nyelv bármelyikéröl ma• zé.sekor pedig dipl.oma-vizsgát séget okoztak Sokat bosszan- kocsikkal t1zenotre gyarapo- bözeti kár) 1 Megke1 luk d, . .  Banh1d1 Ar gyar nyelvre a maoyar f<!sznek, A diploma-vizsga si- kodnak miattuk a postások, a dott a kisvasút négytengelyes 

1 
_ . · . pád t�dományo, kutatót, nyelvről 'az öt ' nyelv bá;me-keres letétele után az FMT az tolatószemélyzet tagjai és a kocsiállománya, , Elofoidul . . hogy a .  dolg?zo _a hogy taJekozla:;sa lapunk ol- 1 • 'k • . 1 , fo dítását 1028. 1959, sz. kormány és jegyvizsgálók is. De intézke- A szegedi igazgatóság sorra !�r.sadalom_1:1ztosit�si 

. Jogv,- va_sóit  _a vasúti sz�kszótá1:ról. ) 1A 
e:��- 0i rá

�t több
· 

or:.zág 
SZOT eE!yütte, határozat alap- dés eddig nem történt. Allító- kávonja a forgalomból a régi - zomi:°! f��getlenul , a!a':'e�y K;rdesunkre a kovetkezokel ,asútja részéről is élénk ér-
J.án ke' pes1·1o· oklevelet ad k'1, lae: a pe'nzu"gyi keret me"'"an elavult koc-ikat. ameJ,·ek ma 

biztosito_ ,al(ala�tal élet- �a„y \'alaszolta .  d l•l "d ' ,·1 , ·  lt meg Ezt - "'· . ' 
balesetb1zlos1 tá.si szerződest • e' 0 es 11\ 1 'an u · ;,melv a „munkavédelmi szak- az eltávolításra. csak éppen ki- m�r nem felelnek meg a_ m_e?- kötött. A bizl-Osítás alapján ki- . - �z a UIC-swtar 8807 bizonyítja, hogy holland. le�-

mérnök'' illetve „munkavédel- vitelezö nem akad. novekedett személyszall1tas r I tt .. __ 
"
kk t Clffi zo alalt francia. nemet, !P'el, orosz. cseh. szerb es 

m,· •::akt�clmikus„ cím !haszná- Ha a közeljövöben sincs ki- 1 kö\'elelményeinek. ize e 0
k
":.z

l
e
la

g
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?'.'m

1 
c.so e

b
n 1 1 angol, olasz és spanyol nyel- török nyeh·re való fordítása is " . 1 .d. a mun a O\ a szem en , , . -tt t "bb · t Ja tára jogos ii. látás a kivitelezőkre_ bízzak a - �z• a 1 - f áll • k • ·t - 't • . k" 1 1 ., 1 'en egy u esen o mm foli-amatban van. e1;1n , � a, eri e,t ove e e, · 50 OOO kifejezést foglal ma-

' 

Ha a dolgozó balesetet szen- csopor(06ítja a cims7..avakat. A Hivatalos Lapbol 

� ... �� . ..,_..,..�,._.,.......,.....,.""'""""'....,.""'~..,...-.,,~_,,.��I mertéket. 1 gában. Kétféle jegyzék ben 

T , 
k k • • • • 

, 
f } • •td 

•• vedett vagy fogla!kozás� beteg- Az ':gyik csopoI:tosí(ás egy 
Kedves ba..,.r.to Q·,.,,,olt - ,ieme O on segbe eset�. 1:1 kar elsosorban  tablazatos összeall1tás, amely A Hlvalalo.s Lap tartalmából a • .._.., 141 abban ny1lvanul meg, hogy a francia szavak betúrendjé- szakszervezeti btzot.ságok es a 

► munkaképessége és így kere- ben sorszamozva tartalmaz- ����i
ó
:Zu1t�t

ye
J
m

ébe 
a
J
án

ljuk a 
Ervrn Krammer elvlá.rs, az sete is átrnenelileg vagy végle- za a fogal makat mind az öt 12, számból: 10,001/1961, l 3. A. 
NDK közlekedésügyi mirnsz- gesen megszűnt, \'agy csök- nyelven : a másik jegyzék a ���i�iiö u��i�;:!����ek a Vasuu 
tere. több mint 40 veteránnak kent. Ilyen esetben a különbö-

, 

többi négy n1·elv betűrend- 126641/1960. I,3. A. VU!amos voadta át - köztük számos zeti kár megtérítése ún. bal- jében sorolj� fel a címsza- nat felügyeloség létesHese i.-uzes• 
nyuga,tnémetnek - a vasúti eseti ��radék . folyósitásának vakat, feltüntetve azok mel- abonyban. 

V. 
December ,-e Berlinben 

,•írra<lt ránk. Ebben az i d-5-
ben mar jav>iban folytak a 
német vasutak fennállásá
naik 1 25 éves jubileumi ün
nepségei. Ezen a napon ke
rült sor a főünnepségre, a 
7--800 föt befogadó reprezenta
tív Babi/.onban. Itt adta elsó 
nagysi ke.t·ű hangversenyét kó
rusunk a német fő-városban. 

Közel egy órán át újra és új
ra felcsattant Berlin vasutasai
nak elismerést jelzö ,·astaosa. 
A kót-us műsorát a Demokra
tikus Németország rádiója is 
közvetítette. A kettészakított 
Berlin mindkét szektora több 
mint 800 főnyi vasutas kö-

zönségének találkozóján a 
VEB Elektrokohle kultúrpa-
1otájában nagy taps közben 
gördült fel a függöny és szó
laltak meg a kedves dalla
mok, német nyelvű kánonok, 
lengyel és szovjet d.alok és 
ezek mellett a munkásság 1'é
gi és új dalai. 

A műsor színben és színvo
nalban egyaránt méltó Yolt 
barátságunkhoz. a német Yas
ú t 125 éves jubileumát ün
neplő dolgozóinak köszönté
séhez. Részt vettünk azon az 
ünnepségen is, amelyet e tit
ka jubileu m alkalmábol a 
vasút veteránjai tiszteleté
re rendeztek. Az ünnepségen 

A Brandenburgi kapu. Ma még Ke1°t. és Nyugat-Berlin választó• 
vonala 

érdemrend különböz5 foko- a formaJában törtérnk. lett az első jegyzék megfe- se�/;_gató�ágok egy
má5

ltözt1 ver-
zatait. Itt találkoztunk nigé- Különbözeti baleseti járadé- lelö sorszámát. t3. számból: 1oa20211951, u. E. riai és ango! vasu�asszakszer- e• e• e• Q • 0 e• •e• c 0 •:. ��z���lJ�

1
.ésl 3 h����rai6�";;�� vezeti ve.zetökkel IS. küldemények rakodási tdeJen�k Igaz barátság szálai szövőd- targyaban klactott rendelet módos,-

�n�e����=: 
t
�!u:1l�k� Néhány tanács fiatal mozdonyrezetőknek "%� ��a���t

ZJ'it"�:lG/1961. I 3, A 
ná1 jártunk. Sokat beszél- Fiatal mozdonyvezetöink vezetőnek, de föként a fiata- :g:ve!�����:���e,é�!:

csclatos 

tűnk jelenről, jövöról , nagy szolgálat közben gyakran ta- lcknak azzal is tisztában kell d \
0335
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9
i\ 

1
1
3
· _ e. Egyes MAV 

egyetértésben. A nyelvi ne- !átkoznak olyan nehézségek- lenniük, hogy a vonatterhe- s���! tudgs;ú��
o 
v!!��;\'.;'ta� 

ld
ó

lUáris késő ? 

hézségeket legyözte barátsá- kel, amelyeket néha az idö- léstöl függöen percenkint hány gunk, céljaink. igaz útjaink sebb gyakorlatilag képzett liter ,·ízei kell elcsurgatni és közös értése. Tartós, barát- mozdonyvezetöknek is nehéz ezt a gyakorlati értéket érzéságunk állomása volt utunk elhárítaniuk. A gépet meg1s kelni  is tudni kell a pontos be-minden napja , vezetn i  kell, a vonatokat me- állítás érdekében. Az a moz- Kiskunh.al.ason a va..mtas-
Szívb-51 jövö. őszinte barát- netrend szerint kell közleked- donyvezetö, aki nem tud meg- szakszervezet épületének ud

ságot élveztünk a Demokra- tetni. Természetesen ah hoz. felelően csurgatni,  az elméleti varán már több mint egy 
tilrns Németorswg föld.ién. hogy egy fiatal mozdonyvezetö képzettséggel is gyengén áll . éve befedetlenül tátong a sze
Rövid  volt az idő az ott-tar- is meg tudja állni helyét a A szakmai feladatokon kí- metgödör. Mii;e/ a giia-0r a WC 
tózkodásra. mégis értékes és ���t

á
�;;;é:�� i:�
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�r:it ';;g�-�l��i�i� tartalmas volt az út. Nehéz A gépek jókarbantartása a fiataloktól. Azoktól, akik már több kisebb baleset forvol t  a búcsú. amikor ezer- nélkülözhetetlen követelmény. eddig IS sokat kaptak álla- dult eló. Olyan dolgozó is volt, nyi élménnyel. tapasztalattal A mozdonyok elökészítési és munktól, a párttól. a szakszer- aki a gödö1·be esés köretkeztégazdagodva hazaindultunk. 1.:tókezelési munkáit minden vezettöl. A vizsgázott fiatal j ben zúzódást, bordatörés' szen-
S most barát.aink kérésének esetben el kell végezni.  Egyet- mozdonyvezetőknek ma már redett. A szakszervezeti bízott

is eleget teszünk : átadjuk  ióa len gép nem mehet el útri;I nem kell évekig fútöként dal- ság vezetöi sajnos még nem megfelelö mennyiségu homok, gozni. mint a felszabadulás oAultak a balesetekböl kívánságukat . •  öszin te üdvöz- szódaoldat, vagy csőfuvatás előtt Ugyanakkor ma nem egv A . .. lésüket e sorokkal a magyar nélkül . Különösen nag�•on fiatal m�zdonyvezető ut.azha·, z epuletben a hét végén 
vasutasoknak. lapunk olva-

1 

ügyeljünk a szódaoldatra é,q 424-es sorozat ú. gépen, am, a re�dszeresen, de hétlcözben i.s 
sóinak. örömmel ápoljuk és általában a kazán tápvíz ál.a- múitban 20-23 évi m ,zdon\'- el�g- gyakran tartanak megbe
gazdag_ít .iu_ k úi b_arát_ságu�kat P.otára„ és_ az 

. 
e
.
ne!

,, 
szorcs�n vezető, múlt után 1s csak a 'ki- szele�t, t'agy i-a lamilyen ren

a szocializm ust epíto nemet osszefuggo c,u1�alás menm ,, válasz:C'ttaknak jutott oszialv- "euenyt. Éppen ezért a továb-
néppel, a német ,·asutasokkal. =.é,Ji betartás�ra. részül. b, balesetek megelőzése végett 

Ezen a területen m1g sok a Kun József. l 
1de1e„ i-0[11a befedni a szemét-

Kovács János tennivaló. l\Iinden mozdony- fűtőházfonök, Celldömölk godrot. 
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A munkásszállások térítési díjáról 'A  gyermekintézmények úi térítés i  díia 
Né!)I államunk a vasutas ségét is figyelembe ,é,e, a teloeri 160. 12J, 90, 70, i!t·•ve A felszab,dulast követő 

I 
dés korú gyermek napi gon-

dolgozóknak is sokféle for• helyes arányok k:alak1tasa 15 forint„ l e
�

':kb_e
� 

�- _no\'.:,hvó állami ��zási költsége 31,54, a nap
mában nyúJt béren felüli jut- végett a közelmúltban kor- A kategoriába sorolast a 

I 
b�r uhdzaso� lokozato.,�n lehe- koz1 ot�honban elhely�zett 

tatást. Évente átlaf\ 1 1 530 mányrendelet jelent meg a \•égreh"Jtasi uta.lt;.1� s1.em- tove tettek a _  k9rszeru, m9- gyerm�ke pedig 19,84 formtot 
forintot tesz k.i az egy dol,a.o- szállások létesítésével, fenn- pontJait hgyclen, be véve a dern gyermekmtez_m�nyek ha- tesz kL_ _ , , 
zora eső ilyen természetű jut- tartásával és üzemcltetésevf'l válla lat joazgatoja a �zolg;í- 1,za "m_ak feJleszteset. A feJ- .. A. bölcsőde�ben es a nap-
ta tás, Ez azt jelenti. hogy a kapcsolatos kérdések nwgol- . .. 0 . lodés utemet mutalJa. hogy koz otthonos ovodákban a té-
t'lzetésen felül csaknem havi dására. lati fQnok, a �zak,;,,Pn zeti 1%(1 ·g a \'asút területén Jéie- rítési díjak eddigi rendszere 
1000 forintot kap a dolgozó A rendelet értelmébe" a bizo'baggul „gyetértcsben itett napközi otthonokban nem volt �gy�ges, Az üze• 
kü'.önbözó juttatások címén. szállá.sokat I-V. kategóriá- vegzi. U40, a bölcsodél:ben pedig meltetés koltsége1_ sem voltak 
(Tá�adal_ombiztosítá_s . . c�aládi ba kell sorolni. A ter,tesi dij Ipari ta nulok „ mu'l.kas- o;; .yermeket lehetett elhe- 1 a_z�mosak. ami B;Z mtézn:iények 
po•lek. fizetett ebéd1do, f1- havi 180, 140. 100 75. ,llet�·e s:al/.ásert ter1 e,, dt„at 11em e •u sziovonalában is elterest Je
zetett, szab�dság: ut�zási ke?· 15 formt. Az _épilóiparban t:al-

1 
f zetMk. C,;�!.id1 �zallast le- ! A na>:Jkózi otthonokban el- 1 

lentett. 
vezmeny, uzem1 etkeztetes. 1 tozó mu rika.helyen foglalkoz- te,ítcn . mun,-a,sza4on e, a- 1 t , yezctt gyerehek .;vi költ- , , , • , • 
munkásszállás. g;-ermekintéz- M.tott. illett:e munkásszállá- ladot elhel}ez'l1 a 1rnctdet .L " 6 .20 ooo forintot. mig I Egyseges fer,fés, dtJ 
mények. �íjmentes S7..ál lítás. son elhelyezett dolgozó ál- é!etbelepe,� 1el< apJa u • t,'c"(Jde:�ben elhe�ezetl 
ruhaiu:-tatas st�.l . t.a t tize!Pndő , té_ntési diJ füz- 1 tehá• maJU$ 15-e ut<1n ! r�<'-dtek ·e 1 500 Of\O fo�:int�• 

A béren feluh Juttatasok sze0e a. ka.tegoria.k,wk megfe- nem lehet >,ztosH a I munk. Egy bolcso-
A meglévő aránytalanságok 

és a szülők között megkülön
böztetést jelentő igazságta. 
lanságok megszüntetése szük
ségessé tette figyelembe 
véve a népgazdaság teherbíró 

területen működik. vagy mi
lyen szerv kezelésében áll. 

A térítések egységes rend
szeréről a Minisztertanács 
idevonatkozó határozata lntez
kedLk. A ihatározat, illetve a 
végrehajtási rendelet a téri· 
tések általános rendezésén kl
vül szabályozza: 

a napközi otthonokban azo
nos anyagnorma felhasznála
sát, félnapos, étkezést nem 
nyújtó óvodákban térítési dtJ 
bevezetését, új üzemi, hivatali 
bölcsódék, napközi otthono� 
létesítésére vonatkozó feltéte
leket. gyermek intézmények 
fejlesztésére, bóvítésére vonai
kozó állásfoglalást. 

A térítés összege 
köréo belül 1s jelentős a mun
kasszál lások fep n tartására 
fordított összeg. A múlt év
ben például csaknem 70 mil
liót költött ilyen címen a 
vasút. A felszabadulás elótti 
idöből nagyon jól tudjuk, 
hogy milyenek voltak a szál
laskörillmények. ! lyen be
ruházásokról természeuizerü

--Hazánk felszabadulásának 16. évford sója 
alkalmából ki" üntetett "í né s rn 

képességét is -, olyan egy- Május 15-tól bármely szer,, 
séges térítési rendszer kiala- által fenntartott gyermekin-

1 kitását, amel y  egyaránt vonat-
, 

tézményben elhelyezett gyer-
kozik m•nden intézményre, mek után az alábbi térile61 

MUNKAÉRDEMREND 
F, 1 , re B ,. Joz·cfváros Fft. , függetlenül attól, hogy milyen díjat kell fizetni; 
r�·\J ' K H'UCS lsLi�á n  Várpa- ' 
1 1 a l .  Szemein Lajos Diós-leg szó sem lehetett. Schmidt Karoly La,os Ai.to u\ y '\, , 1r áll., Tóii, János Ha a sztilók együttes havi 

A nagy összegű ráfordítá- KP:'.\1 1 8 C oszt Jc ,tp r; Biz Be.el'!d. Fennt 
ro,t ellenére a munkásszállá- MU KAÉRDEMÉ EM r flad?b�s János Lökös-

jövedelme 

a napi térítés díj összege forintban 
egy kettó három négy és en

nél több 
sok színrnnala n agyon külön- SZOCIALISTA MUNKÁÉRT t z . 1, .  Vincze Pá! Szegedi ' 

gyermekes 
bözó. Az eltérések nem csu-

ÉRDEMÉREM T , .�zlo es Bizt. Berend. 
, 

!OOO Ft vagy ennél kevesebb 2,-
pán az épületek vaf\v a be-

. hnnc F >n , Szabó Ferenc Bp. 1000 Ft-tól 1600 Ft-ig 3,-rendezések szim•onalából Lepko .lozs f tJJ , S ·1 -..; 1 "U „ Bánki LaJoS 1600 Ft-tól 2200 Ft-ig 4 
adódn k h f t t , Korcsor, E n>ó Rákosrcnde,,i • ,-a , anem a enn ar o tonum. S,eben1 Sanclcr Kl\ 1 ' 1  f, Pft Fon .. Boncsér 131r- 2200 Ft-tól 3000 Ft-ig 5 

l '1 t· f' " ksé ktől · pu„ Szabó Kci.roly �.!A V h1d- ,-�zo ga a 1 ono ge es . é 
F . ,1 1 G . . I 1 . A e zt.. C rt a 1<' 1· ic n<!';, s S""'rencs all.. Aradi 3000 Ft-tól 3800 Ft-ig 7,-

a szálláshelyek lakóitól is épit si on., l>' o. nar ,aoor 
o:ajeksz O S t r I G r,.,1 Nag,_·knni•,ea PJ't 2-800 Ft-tól 4600 Ft-ig' 

f"g k Az · 1 k Békescsaba áll„ Csanádi ./e- Orsz. 
1 

., •' - 9,-

h
u ,,me · e(lllSe(Jes e ve 

zsef Bp. Igazga,oság. Ra;nl Kolle l<no S rr >.1 t, F<.., , I41 '<ó Fn,mc Debreen 4600 Ft-tól 5600 Ft-ig 10,-

d •-- h k .. , · 1 József Debreceni JJ ÜV , Kis 0 a veze�"- Of/11 a ·o tsenP, 1 8. S,a.k •• , Kc. '>na V,� "  ft .• J{<,tr czó Jó::sef KP.:\1 7000 Ft felett van 15,-
mértéke. megoszlásának ará- Zot.tan 1 2. Szak< zt , Jr. 

B 1 

családolmál gyenn.-ként 

1 ,50 1,30 1,-
2,50 2,- 1 .50 
3,20 2,80 2,50 
4,- 3,50 3,-
6,- 5,- 4.-
7,- 6,- 5,-
8.- 7,- 6,-

10:- 8,- 7.-
13,- 1 1,- 9,-

íanya, az el imílt év-ekben I Prt  Ft n V rt s l n P 1 
1 

• l K ri [st ·a ,1 Bp. Ke'.etr· 5600 Ft-tól 7000 Ft-ig 12,-

n"a. me'g a•onos tel•e·telek !\"agy Ete mer :'.\IA V Jc 'L 1• F ronc, rns a , � r 1 6. A. oszt. 
• • , Ha a gyermekintézményben összkereset 20 százaléKa. 

me/Tett í, eltéró rolt. Emiatt Hi\ , Lengyel Ferenc K<1rc..., V""V\."-�--VVVV--�,r-v elhelyezett gyermek étkei;és- Egyedülálló szilló térítési díj-
a dolgozók részéról több pa- all., ZSirai Sándor S· muat ben nem részesül, a térítési ként egy gyermek után a ke-
na,z merült [eL hely, Jj. ÜV„ GátJa: : G11 ,791 Nyugállo,nányba t·onult doltto:ók dij napi 1 forint. reset 10 százalékát, két

. 
gyer-

A fe1mP,iilt pana,7.r,'<at, a 
I 

K,IIP Kat Sza, 1 L szt K a y .., Az éjjel-nappali elhelye- mek után 15 százalékát. há-
népgazda,ág teherbíróképes- János Bp. lg, S,:eID, cs l\h„..i. Jii(,infet6Se 1ést nyújtó bölcsódékben és rom vagy ennél több gyermek 

,.,__ ovodákban a térítési díj mér- után 20 százaléll;át köteles fi-
M,: l 11 t u ;\ A v Kozp. Xyom at- teke egy gyermek esetében zetni 

A szálláshelyekre fordított 
beruházási összegek alakulása 

Kern erdektelen ha beszá- ze.s1 tárgyakra szo1·Hkoznak. 
molunk arról, hogy a \·a.sut év- Kern tat talmazza,< a felvetel, 
rol é\'l'e milyen össz.;get f01·- épületekre e5 ta, tozeka1kra 
ó1t a szallásheJ.,·eken dolgozók fordított o swJeket, a wl) 1t 
éiet- és kulturáli.,; körülme- a lent o�szegek 1ek poi,k;.ZOJ ,_ 
nyeit ja\'itó beruházásokra. set te.,zik k1. 

lme az utóbbi évek adatai 1 960-ban a fe!szcn: s ,_ r. 
1957-ben 5 851 540 torintot, !asra ford1lutt 1 1  (l,j6 tJOO for n 
1958-ban 4 747 OOO forintot Ion felul a felvételi ,'p111etek-
1 9J9-ben 8 425 OúU forintot 

I 
re és tarto,éka1k a 57 300 OOO 

fordítottak a munkásszállá- forintot fordított a ,·tsut. 
sok beruházásaira. A fenti j S nézzük az 1 9ól .  e, 1 clo 
ossz.egek csupan a berende- írányza\oL: 

2.;00 garnitúra matracra 
1770 \'aságyra 
570 háromajtó„ szekrén)7'e 
350 asztalra 

21:!0 s.ékre 
5 tele�izióra 

140 laktan)·akocsira 
5 kultúrkocsira 

100 élelemtároló szekrényre 
220 kétajtós öltöző szekrényre 

1 0i5 OOO forintot 
3a4 OOO 1O1 lrtrt 
64, 580 fonn oL 
,26 OOO form•ot 
332 a4U f >rt"l l..>t 

30 OOO f >r n•ot 
7 OOU 000 fon'l\ot 

350 OOO fon �t ,t 
490 OOO f<:r1ntc t 
238 700 fon'lt 1t ----------------

osszesen: 1 0  644 120 formtot 

minyoztak elő 
I 

tekre és tartozékaikra ter\'ezet1 
Ezenki\;ül a fel\ éteü épüle- ös.szeg 70 OOO OOO forint. 

A SZIH ve<; • l>E'n 
le t Ja koz ir- a,: 1,. 
n ztc, · e. vtar a m€. cra.
mclt k1h ntetéseket. 

Munkaérdem ·rmet kapott 

K való vasutas 
k1túnletést kapott 

Mín" szteri elismerésben részesült 

a ,;zülók összkeresetének 15  · 
százaléka. két. vagy több A határnzait 1961 m-á,Jus 
gyermek elhelyezése esetén az 15-én lép hatályba. 

Székesfehérvár áUODlÁ5<lll a n..,.. toronyban Vadaa Pii rendell<n6 
forgalmi szolgálat.tevff men- áJllt be a 9161-es vonatual<. 

öoc.•1.rdi Albert Péets Ig. IV. • - •• - ••- 11- .. -••-•• -•• -t• - ••---• 

Hogyan történ ik a vasutasok 

tüzelőanyag-el látása ? 

o zi . J(9t•acs 1'ilmos B\rKH, 
Amd1 G1fltl,1 Debreceni Jj, 
üv . Harm•,th Gyula ;uA v 

n12sa J 1 • 'I"'V<1rPda ion. 

Az Anya.geUátá.Sí Igazgató- ' za a tüzelojét A hai, sZdllított 
SÓ{I a marcius 31-én lezánut I tüzeloanvaeok mennv1SL"'& _ 1 � 
tuzelési évben 10 százalékkal száza:ékkal több volt az elozo Becsületes cseleltedet i•olt 
(25 Hl tonnával) több háztar- évinél. A részletes utulvanyore Februar 28-án est Kor.ilos ' e;;er forintról szóló befizeté-
tasi szénféleséget szolgáltatott beváltas1 _hatlí1 i�e_;ének au- · lstvan �•,:sg :1ta at e. Barc a'- s, nyugta volt. 
ki a, !"1!' V_ d?lgo:"óinak. mml , gu.?lus 31-tg lö�nt ':1e.ga,la: lom.asra erke::.ett b ,:d s 1 o� 1 A személyawno.,ság alapjá;I 
liZ e.ozo tuzelesi evben, A HL 

I 
P1_Ws� a házh�, s7: .. l l i  .a�, .. 10 11arot. Az egyik 1wr •t>an ,w, azu ,Ila! értesítettek a felede-

1:egvedé\•bery 32 „ S7.a7.akk½aL 

I 
nu_kseg mun �áJal 15. :"egko�y� 

1
1,ezitciska.t talál•. Azonnal a. �eny t•1lajdonost, Korács 

26 693 tonnaval több szénfele- nJ ítctte. mJ\el mai a _ mar1 fo g I l .00 . r !t Ott k - e,., "'.}Yné labodi lakost aki 
1-eget vittek ha2.a a dolgozók. honapokban h11za 1.allithatta ' '

a
1;"1 " f 

a
;

a 

1 i:,1 at- \ h a.,11talaiiu! kezhez kaoia. ér-
mint az 1959 60. tüzelési év a dolgozók részletre va·,arn:t nyit> . " '  a O gu m, ' . tekei+ 

• 

azonos idószakában. 1 tü,eló.1ét. Az oszi - é'v<>nk · , t tevu es a tamra.�z ;, en!e €be ,1 · 
Ez az eredmény igazol.ia azt ismetlödö - t.orlodas.t euei A tá.,kóban a legnag"Jobt Krnnlós lst,,á n kocsh-i;:,sgáló 

az lntézkedé�t. ho,:v az elmult ,-ikerU.t kikü5zoix,l111. amufa •unlau egy 16  < r Jo- t. ,·s 'iTetességból jele.re 1"'25• 
tCtzelési évben a részletes tü ' Az elmúlt ev kNlvez.1 ered- rintrot szóio wk.1 re , t - r; •0 1. 
2előjegyeket augu,ztu� 31-ig ményeinti, alapja,n a re,ueres T,ö11y, 2 s Cm"''·" tga 01,, n 11. 1 hellett beváltani. Ezzel elér- tüzelojer,yek bei·ál<an hatur- 1950 formt készpértc, es tob', 

tük. hogy 8 széne'porlbs a le�- ideJet az idén ápri/i� J-tol 
mmimálisabbra csokkent, ön- m,r,u.,ztus 31 -íg allapitottul; 
gyulladás pedig  egyáltalán 

Göndöcs Jenő, 
Barcs 

nem volt. m;?�zelúanyag k s2olgá!lak I Bfcpú a .űhel, tííl 
1'.Iinthogy a nyáron el nem helyernk felkeszült<cn varjak a 

vitt é,; el porladt szénfélcségc- vé•eJe,.,ket. M<cgfe!elu minu- A fer�nct··á rosi /,tó 1oz 1wk-
\ 

v.,l: >rn 1s a !ű•öh,'. zhoz tarto-
ket a bánvás7at o,"i:1el nem !--egt.i t s  mennyisér_zu tüzt i.ü- l n1uh• · iye1?ek P4I a ._ P ,,..  • e t 70n . :i. , tut.tJ Ltk nrngunkat. 
tudja pótolni. az elózo eve,;;- anva,u·,,l �ondoskodtunk. te e :sz <SZt · ez • ,  •ot , .- .,, )" evt1zedek1g a m<1sod1k 
b<,n a MAV-dolgr,zo'k jelentös A huda!)('Sti igt-nvjo•_,J ulta- b · I  k<u.o.sen nn i oa ' >n • tthonun1, volt. 
ré,,e tu,.eló nélkül maradt a 

l kat felkérjük, hogy r,'szll'te, 1,'. si;n., alka!m,,va, O 11 1 cs A tiszte:et•inkre rendezett 
téli hónapokra. Az elmúlt tü- tüze!óje�yeiket m �él előbb unmp,eget rcr.cl,;,z,.t ,·' . o- 1 !: dH·, k', unnepséí\ért ezuton 
zelest évben ez a hiányossag adiák le a l\lAV TiJzPlnanvag vc-mber 7 kt· ,tu ot »no,n 

1
1s k s-1,nete: mondunk. A 

megszűnt. Ezt bizonyitja az a Hézhozszállitást Fjnöksé i 'li!cgh \ottan !·. 1 '-;.,Lt ll ' un- t,�ta >k:c,1 pedlE( azt ktrjük. 1 
körülmény is. hogy a panaszos Vil i . .  KPrepe,1 ti! 3. sz. ala'1 'lepi b ,.edet am 1 > n 1 , l >rv IBnu_liana;, szorp.alma- 1 levelE>k száma núnimálisra levó irodái:lban. �:,.úto„ Is fel- •noz ,al -n szenek. n s h, n fo <iOJák meg az 1d seb-
csökkent. . 1 hl\·juk a do!:?ozók r i:vetmét vez<·•.-, ,s m•tn gt t k t3n .::-s t mP,·t i,sak

. 
így 

A bud�pesti _MA_V T�z�lá- 1 az au!(usztus 31-i határídö be- vcben n: 'l'<wzr,. 'le'nck el sikereket az elet-
<1n11ao Hazhozs,�llítas, Fonok- tartására. mun1·tss · · unk t ben. 
sén fl7 f'lmült é,·ben !l'!OO burla- j 

vettpk ti „in ·- Tl,o 11 , '" 7 
�ti dolgozónak s,.allitott.a ha Anyagellá.sí Iga.zgalóslig a buc,ú nem véQle ;b. M, to- ' 

Tttkiclói !özsr-1 
:\ógr.idi Gyula 

Petró Károly, a1 , �zakl .Jirmt!J&vit6 clolgozóJa "" 3!1-... -or.y, 
11- forgau,6Mengely� � 

(MTI foto - Lajoe György -.) 
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Az Operaház művészei Ferencvárosban 

A ferencvárosiak meghíYá- A rövid üdvözlés után üzem-sára áprl.lis 10-én az Operaház látogatásra került sor. A műművészei ellátogattak a cso- vészek érdeklődéssel figyelték mópontra. Ferencváros állomás doJgozói-TakáC8 Paula Kossuth-díjas. k Szilvási Margit, Házi Erzsébet 
nak mun áját. Megtekintet-

\fM�YAR VA�f !Tt\!ó- 1961. APRILIS n. 

nos mozdonyvezető és Szappa
nosi József fűtő magyarázták 
el a mozdonyvezetés tudomá
nyát. Sőt még meg is „utaztat
ták őket". 

� . .  
, ���: 

........... -�-

u��!��á�;���� a; ,
1 
H I R"''l.í:f ·; :0:1:1:.:�:&[�S 

bé Testamentuma - Clara Zet- ...,_ 
Az üzemlátogatás befejezlé- 5

kJt _v
á
�

og�i:�in1:."t
é
�

k 
n!l ;;;: vel került sor a kultúrotthon- perla lizmus és szociáldemokrácia _ Eredményesen do!11oz• 

J 
gozói. Elismeró oklevelet kap-

��ó,�. 
m

;
fil
,:tf�rr!r:

sz 
m!:�i; ;á�;

á
� n':��;�

m
tJ!iz1onf�� An

1f: tak a m;'1t _év második t_elé- i ta•k a váci járási tanácstól is. 

k tozófiai blrálatához - Forrada- ben a papai . vasutasok. Mm�- - Jó eredmények születtek lubteremben fütöházi, állo- 1 és 1 1 t' h I t J 
mási és pályafenntartási do!- _;;' öra/•t;,J:,';.� ""i"or�é.!'t-:l�ejev: három szo ga a 1 e Y 

t 
e Je�,t az ünnepi műszakban Békés-

" ' k f gl ltak h J t b F.ibián Ferenc: Tibet úJJá,;ziileté- tette az élüzem szinte • ezer csaba állomáson. Papp Fe-
l „ozo 0" a · e ye a e- se - Máté a,. •ör�y: A Maghreb a felszabadulás ünne. pén ve- renc forgalmi szolgálatte,·ö szélgetés igen barátságos lég- ' · 1 · b körben folyt le. földjén_ - Kalm:\r Györ.irv : A zérigazgatoi e 1smeres en re- brigádja a tehervonatok át-

1�fi'i; �
a
��chnlk:

1u
r:�f6t�!tr;. K;; szesültek. • , . . Jagos terhelésénél 108 szá-

A találkozó é11ékes volt ipari munka _ Buza Márton , - Korszerus,ttk Komarom zalékos eredményt ért el. a 
nemcsak azért, mert a ferenc- Anyagi <'rdekelu;e,: es anya"ia.,: 

1 

áUomás felvételt epületet. kocsitarlózkodásban 107 szá-
,·árosi dolgozók személyesen sá� - Foll'nu"- J:inos: Feg�·elem, Komárom határá!lomason a 

I 

zalékra teljesítették a ter-
ismerkedtek meg az Operaház néos7eril•i�, llberahzmus - Pá- közelmúltban hozzáfogtak a vet mű,·észeivel. hanem azért is, 

1 
°.•Y

. 

c,·" 1•: \'ersenyt,,,n a szocia- felvételi épulet átépítéséhe�. _:_ Figyelemre méltó ered-

i 
mert a jelenlévők ízelitőt kap- �'.1\ �'.1�•dok - Dr Var'll A forgalmi iroda és a vára- mények sztilettek a felsza
tak jeles operaművekből. Nagy ;J,,0.i,;"; ·a;!"'c:t�a . � norma 

á 
- termek felett már lebontot- badulás 16. évfordulójának 

j szolgálatot lett ez a találkozó ü��- _ s',;�,.; �á��. , ��v "::;
m
:= ták a tetőzetet. A forgalom 

I 
tiszteletére indított ünllepi 

az operák népszerűsítésére. löszö.-etkezeti család költsé,::,·et�- i r�nyít�át �g:l'. ideiglenes he- műszakban a békéscsabai fű-
l Köszönettel adózunk az "' -:- Bános Tibor: Thália lka- lyiségből v:gz1k. , . . _ töházban. Komáromi Mihály 

0 1 . • • , • k 
, . 

t 
ruszan - 1llés Sándor: Tiszazug - Jelentos segitseget nyuJ- mozdonyvezeló és brigád ;8 pera iaz muvesze<ne a_er, Szendrei József: Koldusok para- tott a Derecskei új Élet Ter- - , , . · 29 · 2 � 1 lwgy el1öttek a vasutas dol- dlcsoma - E. Mohahlele:  Feketés melőszövetkezetnek Debre- péld�ul 

túl�:tus _ -e� t Ool 
gozók közé Remél "ük ho . a utcája - ,Tosé Pardo Lloda: cast· . . . . • .. _ .a 

t tonnas su yos vona o lo-
··· • · 

!. ' gy_ . ro táborában. <Kossuth Könvvki- cem J:::pites, Fonokseg. , A a- vábbított menetrend szerint. 
Jovoben egyre tobb vasut1 adó) 

· 
vaszi munkák kezdetére a _ Gondos előkészítés előz-

szolgálati helyen üdvözlhetjük Debreceni Gépállomás dolga- te mRg a szakszervezeti tag-
ók.et. ly��;�6 �ár��;.;idtcs�!i�!��:e��: z?ival közösen me_gjavíto_!:- gyűlést Szeged-Rókus ál-l Örömmel üdvözöljük a fe- (Mozogazda. :igl Kiadó.) tak a t;az_ val�mennyi mezo- Jomáson. Az SZB vezetősé-
rencvárosi csomópont szak- '°"""l'�!"lll:"'ll 

gazdasag, gépe_t . . , ge a beszámolót kollektívan 
1 szervezeti bizottsárainak és a 1 - Mozdony1avitas terven. készítette el. Nagyrészt en-

kultúrotthon vezetöségének felül. A Déli fűtőház vonta- nek tulajdonítható hogy ezen 
kezdeményezését és bízunk ab- tási műhelyének dolgozói áp- a taggyűlésen élénk vita ala-

h rilis 4-e t iszte:etére terven kult ki a dolgozók között ban
k t . agy a csomó

�o�ton 1 
,....,..,...,. .. ..,._., felül megjavították a . 3!4;- _ A Szendrei-brigád az cze ·u an egyre gyarapo 1 az ' 1554. sz. mozdonyt. A Javitast e· len. A felszabadulás 16. e·\--operakedvelök száma. noo 

rnűvés:móket, Kövecses Béla, ték a nyugati gurítódombot, 
Rltjna András, Madarasi Al- ismerkedtek a mozdonyokkal. 
bert művészeket Udvarhelyi Takács Paula, Házi Etzsébet, 
István állomásfőnök üdvözölte Madarasi Albert művJszek a 
a csomópont dolgozói nevé-

1
424-036-os mozdonyra is fel-

ben. merészkedtek, ahol Zrinyi Já- Horváth Ferenc 
,·é�ző brigád _mintegy 15 � fordulója tiszteletére egyhe-
formto: takantott meg a nép- tes ünnepi műszakot szervez-

, gazdasagnak. tek Tatabánya-alsó állomá-
*M-<��>+s,>¾---------.;,,;,.-w,.:s,+�� 1 - Híradó a dolgozók tájé- son. A brigádol< versenyé-

' koztatására. A l\1AV egész- ben 1 04.2 százalékos átlag-
ségüg;i kutatólaboratórium eredménnyel a Szendrei-bri-

1 és a pályaalkalmassági vizs- gád végzett az első hel ven. 
, gáló állomás szakszervezeti Egeszségügyi kiá!litá, 

bizottsága híradón keresztül nyílt Szegeden. A ,•a5utas tár
tájékoztatja a területileg szét- sadalombiztosítás 10 é,·es 
szórtan levő dolgozóit. eredményeit bemutató kiállí

A Kilián testnevelési mozgalom szabályzata 
- Határidő előtt egu hó• tás nyllt április 9-én Szege• 

nappal. A békéscsabai építés- den a KISZ-bizottság székhá• 
vezetőség dolgozói Murony és zában. A kiállilást Kiss Ká
Békéscsaba között befejezték ro,v igazgatóhelyettes nyitotta 

VIII. 1 részvevótöl átvett igazolványt az 
A jelvény : !
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\yifoú11lartús 
és admi11iszlráció 

1 •1 , 1 � a hosszúsínesítést. meg. .1., eg„e ent a Ma�yar Sport c..\·-
könyvéne'< 1001 é\'1 kötete. A - lgazgatósági elísmerés- * 

kiadásának módja t���1 J;J�-h�!r�\:.u�J
e:.rel iogj 

1 5. Az JUetékes helyi TST m�g- 1. �Unden e::po�tegy€:16illet 1(15Z-, 
1. A Kilh1.n te::itnevelési mozga- 1 vizsgálja. hogy a reszvevö a sz;�- st�kszerVt!ZeU, uttörös:terv s b. ,1 

lom minden egyes ré!,zvevöjét e;- 1 bályz.atban foglalt Jcövetelmen,fe- ' �.ozgalornb�n Jelent_kezőpek: .s.;. ci.
ert e:·edményeitől tüggöen - jel- 1 �et teljesítette-e. Ha a reszvevó �o résxvéteh -�ij befizet�se ut�r. a2 
'-ény illeti meg, melyet örökösen 1 1gazolványa és betetlapja a sz.�- Illetékes k-e:utetl,_ Jan.is1 Jogu �'"a: 
e.e;. minden LSmétlődö követelmény I bályzatban foglalt egyes JelV'c!nY• ros1, megyei Jogu városi TS r-toJ 
nélkill birtokol. 1 fokoz.atok követelményeinek tt!- Igazolványt és egy sorozat be�Ct• 

2. A KiHan tesztnevelési mozga• j�itését tartalmazza. akkor a n� lapot 1g�nyel1 azt a rb:izsevonek 
lom jelvényének leírása : b1 TST_ 1 k1adJa. 

A 17 mHUméter magas modern a) a toru.lapot és az Jgazou1sokat / 2 A t - ·1· t KISZ formáJú jelvény alapja stiliz.álL ie- tartalmazó okmányokat (beté�l • • _ . c:_�o� egye:.l 1e, ._ a _ _-•. a 
bér z.ász.ló, a sz.élén �iros, !etiér. ��k�t) .:�z :g•zolványokból kive� J �������
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;:..,·r
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Vg; e��ö
�';;:e

-:;-cét'i�· 
:.öld szalaggal. A_ stihz.ált z.asz.�6 e.,.orz · lcozpontllag re·1C1s2eres;tett - a lapJB.n célbaérkező atléta a!akJa j ��lt

az.h
l1�z.olvány?a; e célr;_ ":':&" heiyi TST a:tal 'megki.Hct

.
ött - n1i·J1-látható. ke-.lében babérúggal. A _e o e Jre a J_e v  r�y fo _u;;..i ." v�n·srt sba felvesz a n)·ilvánt.ar• t..G.óSLó aljcin egyetlen 6ZÓ olvashJ- l �

ás
áorsrá_mtt.1�

eJ��:1 é.5 az� al,i· • tast ml'gorzi és a ,:altozAso.kat t ío• \ó: Kilián. ir va es e Jegz.oJ vel hite1e.,;, 1 :.e ..:· to!c. eléré.<:.e. � rr.unknhelyvaJ. .. � futó atlé_t.a alakja és _a Killán ! c) __ az átvételtől. számított B napon I > .j s,b.) bQ:ve7eti. 
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s��t�/est����l!r . 3. __ A �s��e\'Ö munkahel� . \'ál'Ol.• 

egyben a sz.m határozza meg a Jel· j KISZ-. szakszervezeti. üttörö-3Zt'!'T- ! \. � eseten � sport...,gye.su.let, _a 
veny :ro�o�tát: J nek átadja, illetve megküldi. 
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el;;t';fctt t�7.fJt 6. A sportegyesUl�t, _a_ ICTSZ-. a 
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célra renctszercsilett atJ elentő Ja:.,
nyével, de néhány résl.le�ében el- :�a����e�•e1;f ���-rti�ze�·�s����· pal látja  eL ter att_óL Magassá�a 22 mill1méter. kapott igazolványt és a megküldött f. A �port�gye-sUl_et, _ _  3:, KISZ-, a 
�a

�1�\:1��:��
k&Ju::1:!�l 

s
f�= lelvényt a részvey6nek átadja. �t���

r
r:1�;;!•n:tn�t�r�i��rv

hl1�: 
n_e ez.üst, vagy bronz., a fokozatt,Jl A sporlegyesilletnek., a. .. KISZ-. a lg. és j llliuo hó 5-1g) eiy ei-re a 
ti.1ggöen. Valamennyi jelvényfoko- 1 szaksz.ervezeU, az. uttorő• s(b. 

1
1 celra közponuJag elkészített jei.en

zaton belül a Jelvények sor.szii- , !�ervn�k jogában áll csoportos l:4' , l<Jlapot két p�ld:inyban kiáUJtanL 
moz.va vannak. unne_pelyes j elvényátadást met:• 1 t:nnek egy példányát a kiállih) 

3. Ha részvevő valamely jelvény- 1 szervezni. · 1 szerv n-.e:i6rti. m;h-;ik péhhtnyat 
fo�ozat követelményeit t eljesitclte 1 7. Elvesztett jelvény helyett !s- pedig a helyileg illet.élces kerület!. 
es a teljesítéshez szükséges 1ga- mételt je1vényk1adásra az. lgaz0l• 1 járási. Járasi jogú \'arosi. megyti 
:tolásokkaJ rendelkezik, iaazolVd- vány egyidejű felmutatása és a jog(J váro.si TST-nek a fenti ila
nyát leadja annál a spoi�körnél. meghatározott összeg befizetést1 uhidÖig m-egkü1di. 
KISZ szervezetnél, úLtörö- stb mellett van mód. 5. Valamennyt helyi TST eh·éé:ZI sze=vez.et.nél. amelynek nyilván• s. Elveszett igazolvány csak azon a 5z.abályzatban foglaltakból a tar..á.sában szerepel. részvevő számára pótolható ak.i a TST-k.re vonatkozó admlnisztracfós f. A sportkör. a KISZ-9 a sz,.ik- nyilvántartás alapján igazolhatóan teendőket. valamJnt vezeti a me;-uervezett, a4 úttörőszerv stb. .a a Jelvényt ma.r megszerezte. 1 határozott nyilvántartásokat. 

.............. ' ... ' . ' .. ' ' ..... ' ' ... ' . ' ..... . 

KERESZTREJTVÉ y 

kór.:11 a tart::11om 1 a k!Bilft::is te- ben és JJénzjutalcmtban rés::e
klntetfben és az e!l,,oszJte,1 ide- j sültek 1960 második felé-
j -..;, c·•fl:,ktmt "-ben s 1'e:til- ben \·égzett eredn1ényes 1nun-j mu a a, e:öz.ö kötete<. kájukért Vácrátót állomás doL 

1 

SPORTHÍREK 
Va..c;uta1ii spon,·ezetók lí.Jtiinieté

�e. Aü . ITST � a SZOT esh.e
\"elé:si iés soortosz. Jya kitünte• 
''"�b<"n részesitette azokat a f port
,·ezetöket. akik kfemelkeöö n:un
k. t ,·t�e?tck a n1ú:t e:.zt.-tlJöben. 
A \i1Sll'3..."'I �pO'!"t\·ezetök kO:i:ül dr 

K.ttlln6en szerepelt az OM:�.i.gos 
férfi egyéni sakkbajnoks.i�-00 
Dely Péter, a BVSC fia•:11 \·er
sen)lzóje: a neiryedtk hely n vég• 
c:ett. 

1 .\.larót I...tiszU,, a V:1sú.tl Fóoszt11ly 
i se sportltöt'J �lnOlte a � es1 neve-

1 -s és a �port ldváI6 dolgo.".l)ja, 
Cithál Jenő. a B\"SC ifjúsági lab

f darugó-r<iap.abnak edző.le .a test-
. t�e"·e'.éc, é.-. a sport érdemes dol-

. Jól szerepeltt-k az orS.l.i.t;<>s 
eg-l.-eni ifjúsági ököh'ivó ba•nok
c;;ágon a s�eke-sfehén:ári '.\1AV 
Elöre ,·ersen)7Öi. naran;o·,ó és 
Antal r1h·én két e:'50 1 et:rez.éc;t 
szereztek. A sportkörök kü?ölti 
oont,·ersenyben pedi� tob;,, �,��V"
zési aránn:ral, 18 ponttal :,-, első 
he1...-en ,·é�eztPt.c i:i Bn. l'oi,v„rt 
e!ött. A harmadik helyen l!-i: vasu
tas '•nortkör, a. s, � ;u �1 ·, \' 
•-�.W;":1.l. 

1 go:,ója Jci•üntctéc;ben rés�esi.ilt .  
Kiss Gé-za, a MAV hid,,,pftök 
�portköri elnöke pedtg r'i,;meró 
oklei;elet kapott. 

Jem tcsiünk különbséget" 
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emel<>II !\IAV-lakás,mat 1-asun,6 A Magya r Va,mtas �. számá-
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i i� ban .• Ne teayiink kiitönbséget" 

int . . Makó. c�okonai : ... 12. cím a�att megJe1 ent eg:....- cikk, 
- Kéts7obác;. komfort'l"t ol�ó amelyben elma:..·aszta�,ak ben-

::;;á�
a
����;ttos �-���� é���:;11���: nünket, azért, mert Ko,·ács 

tú. nem l\1.AV gar-:-·, in 1a k1.ír.;ra. VII. Ferenc vonatve-zetónek 
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o
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i�nel 

e�:n�;� n�m engedtük meg ih.emünk 
€rdek�ödnt �zambnt. ·ruárnap és fürdöjének használatát. hé' tó k!v�te1ével. 
iakás!��

r
;��ft

m
va����l !{ö��;.t Az igazsághnz tat tozik, hogy 

ki MA\'· vaey ,mami ""-''" · a kis kapacitású kazánunk'cal 

, pulque nevű erjesztett ital. 35. Az ���f,;á�� v-��\��ác:. N'l;�;���r;Í saját dolgozóink fürdési lehe-
l egyik górög Lórz.s. 36. Napolyl ki- b,nn;kor. tóségét sem mindenkor tudjuk 
1 �=�ren. �=-P�:rn

n
b s���:- k3Jiel�b

m
� - E'c-serélném ! �zo'oa. !-Z� biztosítani. Emellett Ko\•ács 

l 42. osapa. o. Helyi. latinul. ♦s. ���1;;;i;1 .. :�ob:t,r:ö.;2�t!��-1 ��:: Ferenc az üzenüönökség épü-G. A. 0. 46. Nyes. 48. Erödilmén4v. 1 1· J á' . k f - 1 t 'be l k "k . l k '  , r·· d "  

A szerleszlőség iízeni 

Tótka Károly Sz.eged. C-.sert 
Zoltán Szolnok. Dancs J'"lz�l•f 
Tapolca. Cserháti .JÓZY�l .. � ... � 
ged.. Sznbó Tjbor Budap�:,;t, Bó
dogh l\.Uh;;ly Dombó\·;.ir. Sr _ádi 
Sándor Sz.eged, Bognár K. , C"ly 
Tapolca, Rusz r Jó1.set Bt.da
pest. Huszta i\Hklós Makó. $?'-::a
bó TVF Józc;ef Budape.:;t. \'2rr.a: 
L�sz:ó Péc,;, Mag1·ar Fer'!n · Lr
dapest. dr. Horváth I<á;o'�· E •11�. 
pe<.;t. Pint.ér T�3jos Viic-rt:·:H. Bn�
d:zsár G'.\' ll'a Bé]i:-t�c::,1b� ó"r . 
Toth Fer�nc Szn;r:1)3.41-.e, ·• :  T.t>,· c
leiket lapunk a·cyagahrz fel• 
ha'iznál tuk. 

Leiti Feren<" PéC-f;. Bold;n. ar 
G\·ula Békéscsaba. l.:�h·ai '"i:indor 
J\liskok: A fe:sz�;>adu!f.c, 1 r. f\·
fördulója tli;zte:etére lndito't ün
nepi múc:zakról irt tu1�-iit;,q1k 
:f•�ve érkezt-e�-:. Révésl ,Tózsef 
Hah·aa:  Az ál'om�s do1g,.J.7.o�na':-c: 
eredményes munkájáról i..+ tH
dósitá�a késvf' érkezett. r..,a"J'.m!c 
:íprl11s l-én megjelent c;;zá•n�ban 
u�·anis A ,•örö� vándorz..is2:óvt,l 
kitüntetett szo!g.i.latt hr'vf-tc 
credm�nye!böl című c!K!di!'lk-
ben Hnt, .. nn állomás e....,..r::1,..., _ _._ 
-rn-•eit is ic:mertettilk. Bódogh · !i
hály Dombóvár: a me�y-:-i b'.-
7.0ttsá,g munkájáról és a cs.:>rn•.i
nont é1Uzem-ilnnepsé'2;�r'11 irt 
tudósítását: Bez7.eg Lajos Gyi.>n4 

q--yös: az á11omás élüzem ün
n,epsél!'éról irt tudóc;itását; B-Og-
nár Károly Tapolca: a. "-"eszp-
rl'm me�yet szolgálali helvek 
SZB-titkárainak é5 �clali-st.a 
brigádvezet5lnek t.anács:rnzásá• 
ról írt tudósflúsát; e.seb Zoltá1t 
Szolnok: a teherkoc;ik • z.alal:(-
.... �!'11 jnvitá5áró1 írt fu.ió3l�··
.. � .. heTy hiányában nem tudjuk 
'rPröTnt. 

Pa.TTa "'f ne,.�öné Ba1a. rintrt 
r , :;o,;;: '\-"ác:-átót. Leve1�l1-:et ffcte, ... 
kes h-f":••re t�-..-1.�:ib��-,••1.:�..:. 

V1zszintes: 1. A szocialista bri-
l
dísztennek. 24. s. A. r. L. 25. Mc.

gádtnozgalom Jelszava. 12. Fordi- zógazdasági munkás, 27. Kb egytott névelő. 13 Becézett nói név. ség. 28. Aromá.ban. 29. Hindu :ni-
14. Baranya megyei község. 15. tológitlban a madarak királya. 31 iXémet elöljáró. 16. Mutatószó. lB. 

, 
Két 6Zó: -, indítéka - török nt:>v. 

O�asz Cegyvertár. 20. Kenn-é a vé- 32. Om!esztett a,·uknál a vagonaJ
gen. 21. Lakásbérló. 23. Egyetemi tó elé teszik. 34. Ebből ké.sz.11 a 16. 50. Pamuts"övet. 52. Tudoma- 1.-e,;;zi- 4.1:1rzcn Jrvő lak 1�.:,mat bl'- szoba ,•an. Ezért kel1ett eluta-

MAGYAR VA�ttT <\ r.::  l
a Mo:,as mellett. 49. Majdnem pad• e 1 !-.7.O � ali "111 o."toc; l.•11f'•· - e e· n a ·1 es a asan ur 0-
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á1��:\���-�-v ;�: sítanunk kérését. amelyet más. F""1""16� c;?erki!�7t6: Goht� ,.;�"• 

köllemcny. 56. Bekötö. 57. Egy Dút. dPltlődni bármiltor 1ehe� Bo.. nem vontatási dolgozó e�eté-
F�Tett,s kiadó! �zabó A.,• al 

58. Athéni vezér. Miltiadesz fia. rx.. DrPeely u, 5. TI. ::'O. é,zv. � 1dn0�:rt. vrr.: 'R�kóczf t,• '4 
ou. Kbtöszó. 62. Ránc. 63. Rltl{a fa- '<öl1avné. ben nem teszünk meg a fenti �-:n�rkPsztóqi-,t• aut'"am•-.t. vt.; fajta.  o-i. Stannum. 65. Könyörög. - NYu<?dfja,; há7asn:\r -c..,.�o nec;-
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nehé�égek ellenére sem. Benezu, u. 41. 66. Leogfontosabb ólomérc. 67. Tö- tt 1nk1i.o:bi, P�V R-10 é\·ec; kl"'-
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ferfi név. B. Regi �órög törzs. 9. 00 
A. F. L. 10. Alkotas. l l. Angol ter- 00 , 
mészettudós, nevét hlgrometerevcl !; GYENGE'D FIGYELMEZTETo" tette Ismertté. (1790-1845) 11. Mer- � ni. 1_9. �-rancia lendület. 20. Vissla : l!· ,-----c------------.-,,=-Udito ttalban. 22. Ha megtordJtod. ! gyor.s emt>ert kapsz. 24. Beszéd�m. :;: 26. FaúregnéL 28. Magyar autóbusz Ema:rka. 30. O�yano11•an. 31. Vgros !. Jugosztaviaban. 33. Vonatkozó név• � ma� tObbf"-s targ:vesete. 3j_ Réve- i dés. 18 . .  Le.seJ, tO. Spanyol t.arto- ..!._ mány íóvaro.sa. 41 .  Olóhelyen. n. � A Földlcöz1-ten!:{er mellékten�er�. � 19. Csattanás az arcon. 51 .  Közt\- i nyös. 53. Elhantol. 55. Verdi :,pera. � 56 Gye-rmekseb! 58. Ra� . .59. 'iul- E [ur, 61. F�lyadék. 64. Allatl lak. @ Bekilldendö: VflSZintes I es Jüg:- i1 !:!r'le�es 1. Beküldési határidö: má- @ 
tus 10. f!I 

Az előző keres7trejtvén:v hetves � me�fe.itése: A többéves ü"zemJ JU• .: 1 aJek rendszer. 7 Könyve1 nyertek: Simon József Eszaki .)J. OV. XJV :iszt. Ra1esá- • nyi LB�zló Bp. 11?. Szamvil etJ F"ön. � 
Bo. vrn. Kerep�s, út 3. rv 12s .• !!J 
Tót11 Károlv Pécs Bem utca 2. rt. ·� - Ne, tessék izgulni a kocsj csa.k addig kiabál, j 
6., Gayer Jáno,s Mőzs, Tolnai u. 13 . .,.. ami; kJ nem rakják. 

ALUMÍNIUM MOTORVONAT 

- 1\l�Jylk vágán;yra A!Jjak .H'? 
(PUSltai P.i.J raJz.al) 
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A SZERVEZETT VASUTAS DOL,;jOZÓK LAPJA 

' 

T. 2VFOLYAM, 1. SZAM. Ára 40 fillér 196 l, l\lAJ\JS 1. 

Cep,llel/HO npHBeTCTByeM y<1aCTHJ1KOB 

OlJbeAHHeHHR flpo(/>C0J030B TP!JARtu,UXCfl 
Ifi Ko1-1(fJepeHL1Hll ,4le)l{AyHapo,o,Horo 

rpa1-1cnopra; noproB II p1,1ó11oro npoNhlt:.1/a, 

Nous saluons cordialement les Parliclpants de la IU• Conlerence de l'Vnion lnternallonale 

des Syndlcals des Travallleurs des Transports, des Ports el de la Peche 

Rearty welcome lo the parllclpators ol the Ill. Conlerence ol lhe Trade Unions lnlernatlonal 
ol Transport, Pori and l"lshery Workers 

Saludamos cordlalmenle a los parllclpantes de la 111· Conlerencia de la l"ederaclón lnlernadonal 

de los Slndlcalos de Trabaladores de Transporte, Porluarios y Pescadores 

Wlr begrüssen herzllchsl dle Teilnehmer der m. Konlerenz der lnternalio nalen Verelnlgung 

der Gewerkschalten der Werkléillgen des Tansportwesens, der Héilen und der l"lscherel 

Szeretettel üdvözöllük a Közlekedési, Kikötői és Halászallparl Dolgozok Szakszervezetei 
Nemzetközi Szövetsége Ill. Konlerenciálának résztvevőit 

... ,,,,,. .......... .. . ... ..... ...................... ····-.,--..... , . 

A KONFERENCIA ELÉ 
irta Umberto degl' Innocenti, a Közlekedési- Kikötői és Halász:atipari Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetségének titkára 

Néhány MP múlV4 Budapes
t.m összegyillnek val11mennyi 
földrész delegátusaiook azá
zai, hog1J kicseréljék az elmúlt 
évek taJ)(l.SZtalatait, megismer-

ked;euk a szocútlista országok 
doloozóinak naou sikereivel, a 
kat>!talista országokban eg1Jre 
1obban kibontakozó küzdel
mekkel és azok eredményeivel 
és fólea. ho1111 telmér;ék az 
o&ztál11alaf)Okon álló szakszer-

iuk, hog1J ez az eseménv újabb érdekében. ho1111 fokozhassuk fog kidolgozni, amelyre tá- k,a-pitalista rabszolaau!o lán
alkalmat szoli:,á!tasson vala- iJ)ará.gaink dolgozóinak akció- mnszkodva tovább fokozhatjuk cait. s amely m4 ra111Jog6an bi
mennui közlekedéai dolgozó egységet és nemzetközi szol!- iJ)aráaaink dolgozóinak harcos zonvitja be a .szocialista rend
akcióeauségének és szakszerve- daritását. Kiharcolhassuk a bé- szellemét és leLke.sedését. min- szer visszavonhatatlan fe!söbb
zeti eovségének megszilárdftá- rek emelését. valamint a.:: élet- den szinten előbbre t'ihetjük rendűségét és táT fel 'ényes 

és munka.körülmények megja- az akcióeguség és a szakszer- távlatokat az egész emberiség 
vitását. Hatékonyan fordul- vezett egység ügyét és újabb előtt, 
hassunk szembe a kapitalista sikereket érhetünk el az egész A lelkesedés hulláma hat;a. 
t6kekoncentráció es ipart kor- világ doloozóinak a ;obb élet- most át a világ dolgozóit és az 
szerüsítés káros köcetkezmé- körülményekért. a népek nem- összes becsületes embfft, akik 
nyeivel, kfoívhassuk a munka- zeti füoaetlensér:iéért. a demok- a haladáshoz és a békéhez való 
időnek bérceszteséa nélküli ráciáért és a vi!áqbékéért ví- hozzáiárulást látnak ebben a.z 
csökkentését. Biztosíthassuk a vott közös küzdelmtben. eseményben. 
szakszer,;ezeti jogok tényleaes Konferenciánk néhány naJ)- Mi is újabb okot -Utunk eb-elismerését 'l.'édelmét és kibó- val egy történelmi jelentőségű ben arra. hogy minden l!rőnkvítését. a né1>tömeqek érdekei-
nek meafelelő irányt szabhas- esemény után nyílik meg! az kel munkálkodiunk III. ntm-

sun.k a közlekedési J>Olitikának. ember. aki eddig foglya volt zetközi szakmai konferenei,ink 

Hatékonyan és következetesen bolugó1ának. Lerázta a láncot, sikerén, az összes közlekedési, 
szembeszállhassunk a mono- amel11ek a Pöldhöz kötötték. kikötői és halászati dorgozók 

sára. Meggyőződésünk, hogy a -p61iumoknak a. közlekedesi S ez az úi ember. egy szovjet eauséaén abban a közös harc

dolgpzók aazdasáaí é.• szociá- iparban gyakorolt uralmával, állami:,olqár az első munkás- ban. amel1Jet a világ munkás

lís követeléseinek kielégfté- meavédhessük a békét. nyo- államnak a polgára. amelv 44 osztálua a társadalmi haladá

aéért vívott harc sikere min- mást Q11akorolhassunk „ kor- esztendővel ezelőtt ráztir le a sért és a békéért VÍll. 

denekelótt egvségünktól függ. mányokra a leszerelés és a bé-

Az a tény, homi Brazfüa, kés egymás mellett élés érde-

Chile. Uruguay, Ecuador. Ku- kében. 

1>ezeti mozgalom távlatait. ba. Szenegál, Mali. Kamel'Un. Konferenciá1iknak azt i$ KÖSZÖNTŐ 
Szakmáink dolgozói a nem- Japán, India, Indonézia. Zan- meo kell vitatnia. micet 1ál'Ul

utközi munkásosztály ;elenté- zibár. Ausztrália. Szomáli-föld hatnak hozzá iJ)Orágaink szak
keny részét alkot;ák és fontos és sok 11'.ás ka-pitafüita és q'j/4r- szervezetei a gyamtati rend
szerel)et töltenek be a szak- mati ország kéwtsellli is be- .�zer véqleqes felszámc'-'•nért 
survezett i0!1okért. a demokra- jelentették részvételükei t'>• a feilődesben elmaradt orszá
tikus szabaasáQjogokért. a bé- 1>ábbá az összes szocialista or- qok oolitikai és qazdasár:ii füq
kéért. a szociális haladásért. a szágok é, sok eurÓJ)ai kapita-

getlenséqéért vfvott küzde-

::::ti 
f
::�=:�e':8�!�:a!:olá� ��::s;;::!�k

s
;:�:�:

e

::��1: lemhez. 

,dm vtvott küzdelembe'IL ban is n11ilvánval6 bizon11ítéka Bizonuosak uag1JUnk benne. 

'K011fnenciánk munkáiának konferenciánk valóban nem- hogy a Közlekedési. Kik?tői e5 

,eletttőséae tehát minden bi· utközi iellegének és hivatottá HalászatiJ)Ori Dolgozók lll. 

zonn1J1tl túl fogja lépni szak- teszi 11rra, ho® WU/1/0R fontos Nemzetközi Szakmai Konfe

Nittk kneteU és m4;1ára tr6.- döntéseket hozzon az összes renciáia meo too telelni 11 ;e-

közlekedési dolao�ókat érintő lenleqi heluzet követelmén1Jei
ftufU4 irz egész szakszerV<?zeti lénueaes problémákkal kaJ)CS0• nek. meo foqja oldani mind-
flUlzg,alom fi1111elmét. latban. azokat a szakma; és szakszer• 

Konfe1"f!nciánk az összes Különös gonddal foaia meg- vezeti »roblémákat a.meli,ek 
ftefflzetközt szl>vetségekhez tar- vizsaální konferenciánk azt a szakmáink dolgozói ellltt vi 
m6 valame-nnlli szakszervezet kérdést. mth1e11 konkrét in1éz- 16.aszerte felmeriilnek. Olyan 

•lótt ntiitva áll, mert azt akar· kedéseket keU tennünk an714k szakszervezeti akció-p1ooramot 

Köszöntünk Hazánk megszépült földjén 
küldöttei az öt Kontinensnek! 
Haborgó vizek. kék ég gazdai 
s vándorai ,•égtelen sineknek 
kik most �orsokat formálni iöllök 
messzi kikötőket hátrahagyva, 
elszántan és harcos akarattal 
s szomjazva a btztato szavakra ... 
Barátaink. békés szívünket nyújtjuk. 
melyek millió forra.sa összefut 
s akaratunk folyóibol kinőnek 
az oceánok. a végtelen Tejnt. 
Sorsunk rakéták testébe öntjük 
úgy röppenünk a szabad ma11asba 
éneklő dokkok, tág utak fölé 
szennyes múltunkat hátrahagyva. -
És leszállunk a győzök mosolyival. 
höstettünk hurránák a népek 
kik váio·akozó. kérdő szemek.kel 
s mázsá� s,ifvekkel elébünk lépnek 
és kiterítve égll sorsukat 
szá.monkérik majd bátor tetteinket. 
Barátaink. ez vár ránk, ez a manka: 
Acélozzuk mec edzett szíveinket! •• , 
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Tanulóképzés egy vasúti üzemben 

Az ifjúsági konferencia be
fejezése után német barátaink 
lehetővé tették számunkra né
h;; ny vasúti üzem_ mühely 
megtekintését. Elsonek a ma{J
aeburgi igazgatóság di.szpé
cser-központjcit. majd a táv
közlő- és biztosító berendezé
seket gyártó és a karbant.:>rtó 
ÜLemét látogattuk meg. 

Ebben az (Jzernben - amely 
meg itt-ott magán visel! a mú
• odik világháború nyomait 

gyelmemet. Egyik a tanulók tájékozódhatnak helyezésük A moszkvai körvasút rekonstrukciója 
között folyó versenymozgalom, ről. . ,. . . 

1 
A Szovjetunió út- és Közle-

I 
könnyebb lípc1sti. régi síneket 

a másik a szabad;dö helyes ki- ,. A ta1;1�';1he_lybol _ a tavbesze- kedésiigy· Minisztérwmában új, nehezebb sínekkel csereli_k 
használása. Az ipari tanulók l�- a rad10� es 

,
a fmommec.ha: meg.történt a szükséges_ int�z- 1 �i . _ T?vább� sz�mos_ hidat es 

között folyó verseny három mka1 muhE,l)_ bE> mentun_k, kedes a nagy moszkvai kor- ! utatJarot letesllenek. 
területre, az üzemben . i lletve maJd az egy1 epulet emeleten • t k tr k . • • • . 
a mühelyben végzett munká- levő szociális létesítményeket vasu re ons u cwJata._ . Ha a körvasút rekonstruk. 
ra. a tanulásra és a társadat- tekintettük meg. A modern, Ezt a t�bb min� 500 kilome- cióját befejezik. a vonatok a 
mi munkára terjed. tágas étterem egyben kulturá- ter hosszu . ':asu�vonalat_ _a jelenleginél nagyobb seb�s-

A szakoktatókból. a tanárok- lis központ is. Ugyanezen az Nagy_ F:onvedo Ha_bort: eve,_: séggel közlekedhetnek . ma_id. 
ból és az ifjúsági szervezet emeleten rendezték be a fiata- ben ��Itett�. A déli féll:)'u,ru A szerelvényeket egyebkent 

képviselőiből alakult bizottság !ok kabinetszobáit. amelyek- átépitese mar_ mega:ezdodott. gözmozdonyok továbbítják. 
állapítja meg a sorrendet. a ben munkaidö után ki-ki ked- ';" te�ek szermt_ _ az_ .. . :.g�� 1 Ezzel a vonal tranzit-fővonal-

ve szerint barkácsolhat. \?�alat automatll,us ko, iz.o j Iá válik és nagymértékben te-
A kabinetek és a folyosók sito �erendezése��el sz�rel! 1' 

, hermemesít i  a moszkvai cso
patyolat tiszták. A falakon be- te! es beve_ze!Jk a_ va;tok I 
keretezett oklevelek. plaket- . elektromos ko2pontcs1tasa" A mopontot. 
tek. tiszteletdíjak. A társalgó- í . • ' k zsírozás ban állandó k�állítást_ rendez- 1 H1drodmam1 us 
tek be az ipari tanulok leg-

, A , b •g " f an ·a zik A kerékpár tengelyének 
'k "'lt bb k "b - 1  nag� se esse u r c ,  . 

s1 
eru e mun a

1 
o . .. • elektromos mozdonyoknál szé- lapfelületéhez csapokJkal hoz-

téróen az ipari frekvenciaJu 
egy[ázisos mozdonyokt61, az új 
elektromos mo�donyba beállü
ják az egyenáramot váltó
áramra átváltoztató inventort 
vagy vibrátort. 

A váltóáramra elektrífikált 
vonalszakaszokon az új moz
dony jól dolgozik. Az egyen
áramú vonalrészeken az indí
tás pillanatában bEJkapcsoi3ák 
az mventort. A héi lózatból jö
vő egyenáram váltóáramn1f. 
változik át. majd a transzfor
mátor segftségé,·el a feszült
ség csökken és az áram az 
egyenirányítókon keresztül a 
vontatómotorokhoz jut. Ami
kor az elektromos mozdony 
megfelelő sebességgel halad, a 
motorok közvetlenül az érint
kező-hálózathoz kapcsolódnak. 

Tízéves a Moszkva
Peking vasútvonal 

M.mt Hans-Georg Drag
,
e_rtol. 

, 
les körben hasmálják a hid- záerősítenek egy kihaJlított 

�z. �z_em FD_J (S�ba� .r-;�n:�t 
rodinamiki.s rendszerü zsiro- fémrudat. amely a mozgás al_ fJusag) sza,•�zetenek t1tu<a1,1- zást ellátó csúsztatott golyós- kalmával felszedi a zs,rt és a 

tol megtu(jtuk, _a fa.lak�n . el- 1 csapágyakkal felszerelt per- �ol.róscsapágy felsó nyomólao
helye�E,tt_ okle, �eket_ es tisz� ' selyeket. A perselyek herme- ja feletti rezNvoá1' feletti ré
t_eletd1J_aka

1
t
· . nund-m��d a

z likusan zárnak, így por és szébe továbbítja. Innen az áL- A szovjet és u kinai 'l:asutak 
uzem

, 
fiala.,1a1 s

,
zerezt�-

. .
.. . 

•· 
nedvesség nem t:atolhat be a fúrt csatornán keresztül beh�- kö=öiti szoros együttmilködéo 

. A_ 1_o_k�nszem es. 20 e, ko1u- golyóscsapágyba. tol a dörzsfelületre, majd UJ- az utóbbi tiz év alatt nem-
h liJusag1 trtkar elmondta, A f 1 ék . öntött ból lecsepeg tok ,alsó részé- csupán a két ország ·oasúti 
hogy a 87 ipari tanuló közül O Y ony_ zs!rt . az a összeköttetésének fejlődését 
83 tagja az FDJ-nek és ifjúsá- persel�·tok also reszere hzlye- be 

idézte elő. hanem a gazdasági 
gi szeiTezetük az üzem veze-

Csatlakozo' elektromos mozdonyok és kulturális egyi,ttmií.ködés 
tőivel. a párt- és a szakszen-e- 1 további megszilú.1dításához, 
zettel karö!t,-e nagy gondot Svajcban a Brown-Bo\·er-y ! tez\e kL amely egyen- és vál- valamint � �z_orialis!a és, k?m• 
fordít a fiatalok nevelésére. i cég az elektromos mozdony- I tóáramti \'Cnalszakaszokon m11112st� . �prtes Je;le�ztese;e,: 

A b d 'd • k 'h '/ ' nak egy olyan típusát kisérle- , egyaránt képes dolgozni. El- 1 1s hozza3arult. 
sza a , o , aszna asa 

Szabad idejükben például na- l -------------------------
gyon sokan részt vesznek az j 
NDK Honvédelmi Sportszö-
vetségének munkájában. A 1 

Osztrák vasutasok Magyarországon 

A mester �lleaö.rzi a tanítvány munkáját. 

fia_talok elsősorban a_ t;echni- A SZOT és szakszerveze- eszmecserék is. amel?·ek a.i: ka1 sportokat. a„ r<;1d10zast;_ . a tünk meghivásáqt áprilisban I üzemlátogatások soran az 
m?dellezést. a loveszetet uz1k 

I hetven osztrák vasutas láto- osztrák és a magyar vasuta
eloszeretettel. Nem maradnak gatott hazánkba. Floridsdorf sok köz.ötl kialakultak. A 
program nélkül azok a fiata- L-S Sim mering ni ncs me ze szakmai viták uf,ín m,m:li,: rá
lok sem. a_kik_ nem �e.?velik _a 1/ l\l agyarországtól. A két oszt- terelődött a s7:..ó . a fizetésre. a 
sportot. Reszukre kozos mon- rák város vasúti főmühelyé- kereseti JehetusegekTe. Ilyenfeltűnöen sok fiatalt foglal-

j 
mühelyben. a tanulásban és látogatást. 1elolYasast és ki-

, 
nek heh-en dolgozója közül kor rendszerint  előkerültek a 

koztatnak. Az idősebb szak- a társadalmi munk;.,ban elért rándulásokat szerveznek mégis sokan nyugtalan én.és- jegyzetfüzetek, ceruzák e6 emberek nagy gonddal tanít- eredmények alapján. A ver- De nemcsak ebben a khlét- se! indultak útnak. megkezdödött a fodnt át ·zaJák, nevelik az utánpótlást . az seny állása minden tanoncmű- számú üzemben i lyen élénk. I 
_ A feszültség azonban a ha- �ítása schill in�re, vagy for-

ipari tanulókat. i helyben olvasható egy falitúb- eleven a te,:éken�•ség, hane 011 tar átlépése után feloldódott. ditva. 
Az üzemnek -<60 dolgozóia lán. Igy a fiatalok állandóan a többiben is. Visi Ferenc I Vendégeinket már Hegyesha- Ezek a ,iták eredményez-es 87 ipari tanuloja van. Az 

--------~----◄-------
1 lomban fogadtuk és kezdett&! ték azutan azt a \'éleményt, 

amely a szakszen·ezet Ben
czur utcai székházában meg
tartott búcsúest.én hangzott el. 
ő.zintén elmondták. hogy 
kellemes benyomást tett rájuk 
m'ndaz, amit  saját szemük.kel 
láttak. amit ittlétük alatt ta
pasztaltak. Otthon biztosan 
elmondják majd munkatársa
i knak, hogy mit láttak Ma
gyarországon, n1i ,,an a nyu
gati sajtóban olyan gyakran 

1 hangoztatott „vasfüggöny·' 
mögött. Debreceni László 

1paritanuló-képzés 3 é,·es. 16  azon voltunk, hogy üt-tartóz-
éves korukig heLt 42 órát dol- kodá�uk alatt kellemesen érez- 1 ----------------------
goznak. ebböl lZ  órát isk61a• Sok sikert kírá'nunk I zék magukat. Jártak a (l!JÓ- 1 
ban, elméleti oktatáson tölt"- ,.; Wilhelm Pieck V11901t- és 1 nek. Awknak a fiataloknak, .<t különbözó tarsado.lmi 

l 

Ketségtelen, hogy a konfe- Gé;pgyá,-ban, a Duna.keszi Jár- Előkészü let az SZVSZ 
a•kik a z  általános vagy közép- 1 re nds;;eriJ. nép_e� bekés . egl!- renC'i� he lyes ha.arozatai műjaritóban. a MAV Éjjeli 1 iskolában politt>chnikai okta- mas mellett elese, a.z altala- ezekben a fontos kzrdések- Suinatóriu mban. Megtekintet- , moszkvai kongresszusára 
tásban részesülnek. 6 hónap_ nos és teljes leszerelés, a 1w- ben lényegese n hozzájárulnak lék Budapest új Jakótelepeit, 
pal megrövidül a tan11lóide- lonia.!izmu,; végleges fe!szá- a világbéke megerősödeséhe:, legnagyobb szocialista ,·áro- A közlekedési. ki'<ötöi és 
JÜk. Az utolsóéves tanulók a molása. a munkásosztály egy- a munka- és életfeltételek to- sunkat. Sztálint·árost, több halászati dolgozók közelgö III. 
11_ yakorlati munkát a külszol-

1 
sé(lé-nek megteremtése stb., vábbi j<J.vulásához. üdülőt é6 sporttelepet. ne mzetközi konferenciája al-

!lálati helyeken. az állomáso- ezek azok a legidőszerűbb A bol{lár szállitómu nkások A látottakról megelégedés- kalmá.ból köwetitjiik a cseh-
!s:on végzik. életbevágóan f01ttos problé- -. akik a v-i!ágbéke meg,l'ő- se! beszéltek osztrák baráta- szlováfr közlekedési dolgozók 

1 
mák, a·melyeknek meg

.
z;alósu- söd.éséért folyS küzdele m ben h1k. Különösen elismeréssel forró elvtársi üdvözleteit és 

A fiatalok versenye /.tfaa az egész békeszeretö e1n - élen járnalG és sikerrel építik i:>eszéltek új lakótelepeiokról, őszintén kívánjutc, hogy ez « 

1 
beriség érd�ke._ Elsósorban a szocializm ust _ élénk ér-

és az Éjjeli Szanató1·iumról, konferencia tot'ábbi döntő lé-
Az NDK rnstiti územeiben ezel�kel a .  k.érdesekk;el foguil

_- deklödést ta nrís,tanak a kon-
i\Itnt elmondták. náluk ilyen pést jelentsen  a közlekedési ,  

•z iparitanuló-képzés hasonló- 1 k.o_zi_k -�jd. a . K�zlekedest, fere_ncú, iránt és teljes sikert 
szociá!is létesítmény n incs_ A'l. kikötöi és halaszati dolgozók 

an or eru . mmt n· un . an ·= t es = ipa ri o - ·1ra 11 n� .1< nwnkájához. - -t 
.. t ·  ·k · ál k V K,)Mto Ha'"·zat · D l I k' 

1 
osztrák vasutasok közel sem az ege·.s2 t·1·1a·gon t·aló egyesu··. 

azonban valami. amiben ök gozók Szaksze-rvezetei Nem- GEORGJ TORLAKOV 
részesüln�k olyan szociális léséél't folyó nemes törekvésé-

1 , kedvezme?y_ekben. mint ma- ben. előbbre jutottak. zetközi Szövetségének III. a Transzpo!'ten Glasz I a1·ar koli �a k 
1 

Ket dolog ragadta meg a fi- l Kcmferenciája. főszerkesztőJ•e "· É 
e„ 1 ·. A tárgyalásokat nagy figye-' rdekesek voltak azok az lemmel fogjuk követni, hiszen ..._,,,,,,��,,,,,,,,,,,v,....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-✓, többek között méltó előkészü-

A tiz,mhetedik szabad rr.á
jus . Ünl](,,_ c!jüx. Ke,e2en 
gondv�,1ak rn:1 Jnár 3.1�;:a. hogy 
,·alamiko,' a ta,·asz legszebb 
hónapjá11ak első nap,ját. a 
munka íu:nepét iköszönleni 
... zer veszccielmet je:enlett. 
Eev pü·os zászlócska. egy szál 
, irág miatt könnyen közeleb
bi famer� fségb2 került az em
ber oldala a puskatussal. 

� lete lesz ez a Szakszervezeti 

Emlékezés régi május elsejékre 
� Világs,zövetség m06Zk\·ai 

Hat hétig voltak letartóztatás- � kongre&Szusának. 
ban. Csa,k úgy szabadultak. � A 11emzet•közi szövet'!ég kül_ 
ho(l!J Molnár Erik volt a vé- � döttei a Mag.var Népköztársa

tóból olyan mozdony - mond
j ... k munkatarsai - amelyen 
Lépő bácsi ne dolgozott vol
na. Je,enleg a MEO-ban do;
gozik Nem kakán csomót ke
reső szemmel. hanem segító 
készséggel. 

mert fiatalok t:-0ltu11k - em- dJfogyvédjiik. Pali tíz év hi- � s,í,g fővárosában olyan körüllékezik vissza. vatalve_sztést kapott és elbo- � mények közt . gyülnek, . �=e: 
Kerekes László intézcit. a csatottak a t'asúttól. � amelyek a v1lag dolgozo1 egelo 

"il'yug!l.ti nályaudva r dolgozó- A= ezt követő években már � probl�mái megold� .. szem
ját is felkerestük. Rö,id be- vigyá=tak a mcnwruzkra. Min- � pont.iaból igen elonyosek. A 

1 
szocialista világrendszer léte. A 
gyarmati rendszer felbomlása, 
a kapitalista országok dolgo
zóinak gazdasági és politikai 
követe1éseiért folyó harca -
amely álal ndóan fokozódik -
Azsia. Afrika és Latin-Ameri
ka elnyomott népei szabadság
harcának foko7.ott kibontako.. 

1 zása - mind erősíti a jogos 
optimizmust. és hatványmott 

1 
mértékben erösít; az impe
rializmus és háború ellen ve
zetett osztályha•rc erőit . 

Harcos üdi:özletünket k-iifd • 
jük a l.;cmferencia valameny. 
nyi küldöttjének és általuk 
mindazoknak. akiket a gyö
nyörű drmamenti városba11, 
Budapesten kéi:n:iselnek. 

Éljen a Ill. nemzetköz! 
konferencia! 

A .,DOPRA VA A SPOJE·· 
szerkesztősége nevében : 

Josef Keclik 

H írek a v i lág vasútiairól De a z  emlékeket n em  lehet 
kitöröln i. A közelgő ünnep 
e:ó't mi is erről beszélget
tünk a munkc:lsn1ozgalom né
hám· hüséges kalonájárnl. 

Előszö1· az üzemrol. a mun
káról beszélgettünk. majd rö
videsen a munkásosztály kö
zelgő ünnepére fordult a szó. 
Elhallgatott, mint akiben iá
jó emléket ébreszt valami . 
::l>Ie55ze. nagyon messze ka
lando;;,tak a gondolatai. A sze
mek - melyek fiatalos tűz
ben égnek - most a múltba 
ré,·ednek az iroda vaskeretes 
ablakán át. 

szélgetés után kiderült. hogy dig m.egerösítették a csendőr- � 
Ú<!vszóh·án az egész családja séget és a - fl!/(1,nús eleme- � 
kivette részét a munkásmoz- ket -. köztük engem is éven- � 
galomból. Ő is korán kezdte. te április 30-án este begyűj- � 
Nem sokat kutat a munka töttek és csak májris 2-án reg- � 
ün11epével kapcsolatos emlé- gel engedtek haza a kény- � FR,:tNKFu�T 1-M MAI'\': HARKOV: A Harkov Délt kei között. Igy kezdi :  s:e-r rendégségből. � A Nemet Szoretsegi Vasi,tak rendező fútöhaz dolgozé,i uz 

Lépő Fe renc 41 éve áll a 
Taslit szolgálatában. A négy 
enized alatt sokszor koppant 
kezében a kalap:ács. Aliii gör
clült ki a Landle1· Jármújavi-

A „fecske fészek" 

- A magunk módján min
•io megün nepeltük május 1-ét 
- mondja. - Pedig nagyon 
.:ellett vigyáenunk. De mi is 
.ll'iikkösek" i·oll unk. nemcsak 
( ha ragos miivezetők. 1927" 
,,en - ma is tisztán em!ék
,:em el're a napra - úgy iga
�oltam a t<i volmaradásomat, 
:1ogy Kecslcemétre k.üldtem le
oélyegeztetni a szabadjegy-�
-.iet. Pedig eszem be sem ·volt 
•da menni. 

A cimbo-ráklcal. sellei Lipót-
1al, Dénes Ferenccel, Beck 
Arm.innal, Merk Károllyal és 
íánJJssal Alsónö""e m•ntiink n 
�fecske fészek"-be. Ott jöt-
1ek össze titol-ban a s:e ,•ve
;Ji>tl mumások. Kis müsor_. 

zene, tánc. sza valat mel!e't 
köszönt-Öttiik május elsejét. De 
az is előfordult. hD{nJ n.em 
tudtunk szabadulni az üzem
ből. llyenk.or a m unlcapadra 
tiízött 1.,-irággal iin.nepeltünl:. 
Persze úgy. hogy a müi•e.ető 
ellenőrző sétája alka'má.val 
pad alá. keriilt a kis piros vi
rá,:icsokor. 

Hogy milyen .iól emlékszik 
ezekre a napokra Lépő bá
csi. azt a jelenlevő Fehér 
Gábo,· - ee:v másik öreg 
meós és a régi május el eié
ket ug)'ancsak bujkáka ün
neplő munkás bólogatva bi
zonygatja. 

- Szép •·olt . .Wind•n• m-eg
szépít a múlt, talán azért is, 

A monori erdő 

- 1932 május l-én reggel 
nagy ebemény történt közsé
günkben, Monoron. Virágos, 
jószagú reggel volt. Az állo

más mellett lei:ö tra ns;formá
tor teteJé-r,: vawki kitii:ött 
egy jókora voros w.szlót. 
Hogy ki. azt ma sem t udjuk. 
Ott lengett. lobogott. mintha 
a ta.i:aszi szél is öss:ecim bo
rált volna velünk. a kaka,
tollasok bassza ntásá ra. 

A cse ndö,·ök ott álltak az 
oszlop a.latr villogó szemek
kel, te hetet lenül. A zászló 
csak lengett. Lett ám hadd el 
had-d! A környező falrnkból 
is össze.fu,tottak a kopók. Hu
szonöt, pontosan huszonöt 
embut szedtelG össze. Ebből 
14-et - köotük a bátyámat, 
Palit is - átadták az iigyész
ségn�k. Palinak az volt a bű
ne. hogy házk,itatás alkalmá
ra! a Kommu nis+a l n ternacio
núlét megtalálták a fiókjában.  

• • . . � azonnali ha1.állyal dupl · · · · " 't · k ·z t rt · · k A 30-as evek vegen, amikor � • . . • a;a ra U/1 asc,. ny, 1:011 r1 asara ·ü.-
már egy kicsit felejtették a � em,elte�. a . fedPtt l_�he_rko_csik Ion _!11,_zefct r�nrls_=eresitettek. 
tra11-s?jormátort és a vörö, � utan s�am.itott. kocs,alla.spenzt. / A furohaz dolgo=?• haron_i _h�t 
zászlót, kiránd1tlásokat szer- � STOCKHOL!'H : A Svéd Al- ala:t 35. a ternieles gepesilese
vezutnk a monori nagyerdöbe � \amvasutak 100 különleges. / 

re es a munka megkönnyitésé-
és . ott ün11epe/.tiink. Nagyon � egyenként 10 t. _ka�cit:i5ú te- re i:onatkozó �a1:aslatot je-
ra1tunk volt a szeniiik. Ezt kö- � hervagont szandekoz,k a gyeztek be a fuzetbe. A ja• 
t·etöen jó néhányszor _ má- � Nagy-Britanniával való köz- L'aslatok kö:ti l már többet 
j11s l-én - a hajnali vona- � vetlen vasúti teherforgalom megva.lósitotlak. 
tokkal feljöttünk Pestre és � lebonyolításának céljaira be
röplapokat szórtunk az utca- � szerezni .  A forgalmat eddig 
kon._ Az ünnep tisztelet�re az � kölcsönbe vett belga tehen·o-
em./ékezetes pécsi bányás:- � natokkal bon�·olitották le. 
s=trájkban résu i;evő m 11-nká- � . __ . .  . .. _ , . 
sok és családtagjai részére � B�RN. _A . S\,a:1c1 Sz,�n etség1 
1Jén,gyű 'tést ·zer , .. k , Vasut 1962 . .1anu,u- 1-töl a da-

- J s i.eztun · 1. rabáru-tarifát 10 százalékkal 
Bizony. nem vo_lt _könnyu � kívánja felemelni az 1 952 ÖLI 

az elv mellett ktalln,. Egy � érvénvben levő tarifákhoz viártatuzn, gomblyukba tűzött � szonyítva. 
virág miatt úgy megdagasz- � 
tották a csendőrök az ember � HAGA : Hollandia 3200 ki
képét. mint a soroksá,•i cipót � Zo_méter hos�zú �asúthálózatá
- mondja haragosan. nekipi- � bol 1600 ktlometeren kö:Ze-
1·ulva. � kednek i·illamosvontatású vo-

Aztán elcsendesedik. arra � natok. A többi L'OMlalc -forga.l
várva. hogy a kelleme ' .  n em- � mát, tekintve. hogy 1958-
lék ,·isszarnrakozzon a múlt � ban az utolsó gőzmozdonyt 
lim-lomjai közé. � múzeumba l1d>/P:tók - riiosel-

- gj - � L,ontatással bonyoli'ják le. 

DÜSSELDO.'? 1-': A i\'émet 
Szfü·etsegi Van,tak 19<;0-ba11 
59 millió személlyel scállitot• 
tak kei·esebb utast. mint a� 
előző évben. Ez 8 száealekos 
c.•ökke nésnel. felPl meg. 

ZWICK.<tU: A �wickaui 
Október 7-e Vasutj Jármúiaví
lóban még ebben az é�·ben 
ezer olyan n.vonwáltó kerék
párt gyártanak. amelyek le
hetővé teszik, hogy a kocsi.� 
az NDK-ban és Len;á!yelország
ban Pr\·{>r,vhPn ip,·/1 nYomtáv
ról egy bizon.vns berende7,'sen 
,·aló áthalad,ís útján a �zov
iet s7éles nyomtávra 1s átmen
jenek. 



lMt·. MA.JUS 1. MAGYAR VASUTAS 

A proletar nen,,§ethö§iség A Közlekedési, Kikötői és Halászatipari Dolgozók 

Szakszervezeteinek Ill. Szakmai Konferenciájához 
A húbéri rend hírhedt véd

vára - a Bastille bevételének 
100. évfordulóján, 1889. július 
14-én a II Internacionálé Pá
rizsban összeült alakuló kong
resszusa kimondta: ,,meghatá-
1'ozott napon mind.en nemzet 
p-roletársága a munkásvédelem 
mellett, minden helyiségben 
,nagyszabású tüntetést rendez
,zen. E nap 1890. május elseje 
le(luen." 

S 1890-től kezdve a magyar 
munká6ság is minden évben 
megünnepelte május elsejét. 
J>eclig a véreskezű uralkodók 
az elnyomás sötét éveiben 
mindent megtettek azért, bogy 
megakadályozzák a munká=k 
:felvonulását. Az első máju.s el_ 
i,ején is több ez;rednyi katona
:;ág állt bevonulásra készen 
Buda.pest határában. megis 
60 OOO főnyi mun:kássereg ér
kezett a városligeti aréna elé. 
Pest és Buda polgárai ezen a 
11apon láttak először kibont-0tt 
zá.5zlók, pirosbetüs táblák, ka
lapácsos jelvények alatt mu
zsikaszóval vonuló munkásha
dat. 

A magyar munkásosztály 
igaz és önfeláldozó harcosai 
hosszú éveken át kettős küz
dehnet vívtak a vörös május 
megünneplé!léért. Harcoln iok 
kellett az uralkodó osztály ,és 
a megalkuvó munkfulvezetök 
ellen, akik kedélyes mulato-

• zássá, táncos majálissá igye
keztek szelídíteni május else
jét. S míg a megalkuvók mun_ 
kabeszüntetés nélkül, vendég
lőkben akarták a munkásokat 
majáHsoztatni. addig a jövőbe 
látó szónokok atTól a majuffól 
beszéltek, ,,amiko1· majd nem 
11,z elnyomott, a töke Tabigájá
ban nyögő munkásság, hanem 
11, szabad és boWog mun1<á.skö
zösség fog a proletáriátus v·i
lá,günnepén ünnepelni". 

Az első szabad május 

Hazánkban a munkásság 
1 919-ben ünnepelte első ízben 
szabadon. önfeledten május 
el6ejét. Ez volt Magyarorszál:1 
első, igazi vörös májusa. l)°j 
május volt ez. Nem a jogta
lanság és nyomor lázongásá
nak, a sói·árgásoknak és köve
teJéseknek a májusa. hanem 
az elnyomottak és kizsákmá... 
nyoltak büszke diadalmenete. 

.. 
, 

unnepe1·e 
sejéket hol betiltot1ták, hol szi
gorú rendőrkordonok között 
engedélyezték, hol kardlapok
kal kergették szét az ünneplő 
tömeget. Igy ment ez mindad
dig, míg el nem jöttek hozzánk 
a cárok legyőzőinek fiai és 
unokái, a felszabadító szovjet 
hadsereg katonái. 

A hatalomra került 

munkásoHtály ünnepe 

1945. május elsejét újból 
szabadon ünnepelte a, sok seb• 
bő! vérző magya:r nép. Buda
!)ffit ostromsújtotta, omladé
kos utcáin zászlódíszben ,'o
nult fe.1 a nép. 

Az idén tizenhetedsz,er ün
nepeljük szabadon május el
sejét. Amióta a szovjet nép 
hősi erőfeszítései, a szovjet 
hadsereg elhozta a szabadsá
got a magyar népnek, a má
jus elseje szebb, nagyobb lett. 
Május elseje nálunk a győztes 
hatalom ünnepévé vált. 

Az ezeréves rabságból fel
szabadult Magyarország új ar
cot öltött, társadalmi rendünk 
alapjaiban változott. meg. Né· 
pünk szocializmust épít_ 1945 
óta sokat változotJt és szün
telen ül változik, tejlőilik az 
ország. Népgazdasági terveink  
a holnap 'képét is fekajzo]ják. 
A dolgozó ember derűs jelené
ért és boldog jövőjéért vívott 
harc számadásává vált a má
jusi ünnep. és büszkén el
mondhatjuk, a magyar dolgo
zó nép méltónak bizonyult a 
Szoyjetunió. a nemzetközi 
munkásoszt.�ly támogatására. 

Ma már túlzá� nélkül el
mondhatjuk. hogy amióta ha
zánkban a munkásosztály ha
talmon van. olyan sikereket 
értünk el az ország ipari fej
lőclésében, amelyhez hasonlót 
a bu=oázia és a Horthy
rendszer sohasem tudott fel
mutatni. 

Az iparosítással egyidejűleg 
megnőtt a munkásosztály. 

1 
1938-ban 700 OOO volt az ipar

i ban foglalkoztatottak száma 
az országban. 1960-ban már 
cs:l'kmfot 1 41!0 oóo. 1938-hoz vi 

1 sz.-..;;ftva megltéiszere:.::ődött a 
nemzeli jövedelem. A magyar 
ipar te1111elése 1 961 vegere 
több. mint négyszeresen ha
ladja meg az 1938-as szintet. 

Az életszínvonal emel:kedé
sében e:ért eredményeinket 

A fiatal Magyar 'l'anácsköz- számokkal is ki lehet fejezni. 
társaságot sajnos hamar leti- De ezeket az eredményeket a 
porta a reakció. és utána 25 felszabadulás előttihez nem le 
évig titlkolni kellett az első vö- het igazán hasonlítani. 1949: 

. . zalékkal ,zövekedett a m •Ln-
:rös május emlékét. 

1 

töl napjainkig mi1
.
itegy 70 szá-

A H�rthy-kor h1I1h�t ne- kás- és az alkalmazotti réteg, 
gyedszazada alatt a maJus el- egy fóre eső reáljövedelme. 

A szakszervezeti bizottságok 
részesei a sikernek 

. 

IS 

A Somogy megyei szolgála- sorban a szakszervezeti bi
ti helyek közül 1960 máso- zottságoknak is része van. A 
dik félévének eredményei kitüntetett szolgálati helyek
alapján Kaposvár állomás és a nél szinte kivétel. nélkül jó 
pályafenntartási főnökség, va- a szakszervezet kapcsolata a 
lamint Balatonszentgyörgy ál- szolgálati vezetőkkel, a dol
lomás elnyerte az élüzem- gozókat sikeresen mozgósí
cimet. Két szolgálati hely tották a tervek teljesítésére. 
vezérigazgatói eHsmerésben, A megyei bizottság a jövőben 
három pedig igazgatói dicsé- is azon fáradozik. hogy a 
retben és pénzjutalomban szakszervezeti bizottságoJmál 
részesült. tovább javul.ion az irányító és 

Az eredményekben a megye 
l

a segítő munka. 
mozgalmi szerveinek. első- Németh Vendel Som.ogysz.ob 

Iparunk fejlődésének üteme az 
elmúlt három esztendőben 
évenként átlag 12 százalékos · 
volt, a nemzeti jövedelem pe
dig 20 százalé l,kal 11-0rekedett  
az iparban. 

Szociális. egészségügyi és 
kulturális célokra 1960-ban 

1 

csaknem 20 milliárd forintot 
fordított államunk. Ezek az 
eredmények csak úgy szület
hettE:'k meg, hogy évről évre 
növekedett a munka termelé-
kenysége. 

Jelentő:; eredményeket ér
tünk el a vasúti közlekedésben 
is. A vasutasok a 11.ároméues 

, terv idösza.k.á.ban minden esz_ 

1 

tendőben túlteljesítették a. te,·
vet. Az eredményeket érdemes 
össze:hasonlitani a felszabadu
lás előtti időszakkal. Míg 1938-
ban a vasút 24,4 millió tonna 
árut szá!Zitott, addig 1959-ben 
83,6, 1960-ban pedig több, mint 
96. miUió tonna volt az el.szál
Utott árumennyiség. 

Megnőttek a követelmények 
a személyszállításban is. S a 
vrusút. bár a kocsi.park és a vo
nóerő nem tart lépést a köve
telményekkel. sikerrel telje.;i
tette a feladat-okat : L958-ban 
293,6 millió, 1960-ban pedig 
335,3 millió utast szállítottunk 
el. 

A Siakuerveieti 

Világszövetség üzenete 

A Szakszervezeti Világszö
vetség május elseje alkalmá
ból üzenetet intézett a világ 
dolgozóihoz. Az üzenet határo
zott és egységes hai·cra szólít
j a  fel a világ dolgozóit a bé
kéért, az impelialisták táma
dótervei ellen. Az SZVSZ má
jusi felhí\·ása minden bizony
nyal megtalálja majd az utat 
az egymástól 1.á.voJi töldré
S?.eken élő dolgozók .szn·éhez. 

Mi. magyar dolgozók büsz-
1 kék vagyunk arra. ho,p, annak 

1
, a tábornak . vag_vunk . tagia. 
amelynek élen a vilag első 

1 
szocialista nagyhatalma a 
Szovjetunió halad. Az az or
szág, a hol elsőnek valósultak 1 
meg a dolgozó milliók májusi 
követelései, az az ország, 
amely napjaú1kban is legtöb
bet tesz a békéfa,t, az az or
szág. amely 1961. április 12-én 
a világon elsőnek küldött em
bert a világűrbe. Ezzel is bizo_ 
nyitva a szocialista rendszer 
fölényét, a kapitalista rend
szerrel szemben. 

Valaha, 71 évve] ezelött, de 
még a későbbi években is so
káig a munkások emberhez 
méltó életét követelték a má
jusi jelszavak. A ma ·májusa a 
békéért, a szebb és boldogabb 
jövőért, az egész emberiségért 
emel szót mind az öt vilá.gré
sze·n.. 

Írta : Soproni József a szakszervezet megbízott főtitkára 

A 
magyar vasutas és közlekedési dolgozók 
�za/.:.szervezeteii érte az a megtiszteltetés. 

hogy május 9-13. között hazánk fővá,·osában 
udvözölhet;ük a Közlekedési, Kikötői és Ha
lciszatipa1·i Dolgozók Szakszervezetei lll. Nem
zetközi Szakmai Konjerenciájának küldötteit. 
ó1·ömünkre szolgál, hogy szocializmust épító 
01·szágunk közlelcedési dolgozói bemutathat
ják a v_ilág közlekedési dolgozóinak túlnyomó 
részét képviselő küldöttek előtt 16 szabad év 
alatt elért eredményeiket. 

A kc.nferenci.a. olyan időszakban ülésezik, 
amikor a szocializmus erői mind politikai. 
mind gazdasági. tudomanyos és műszaki szín
vonalat tekintve előre törnek. A közelmúltban 
lehettünk csodálói a történelem egyik legna
gyobb eseményenek. az embe1· első űrutazásá
nak. Büszkeséggel tölt el bennünket az a tu
dat, hogy Ju,·ij Alekszejevics Gagarin. az első 
űrutas. a szoci.a.lista tábor leghatalmasabb o·r
szágának, a világ első pToletár államának. a 
Szo-vjetuniónak állampolgára. 

Mi, szervezett magyar vas-utas es közlekedé
si dolgozók állandóan figyelemmel lásérjük a 
·világ valamennyi országa vasutas és közleke
dési dolgozóinak élet- és m·unkakörülményeit, 
harcuk eredményeit, s nem egyszei· sajnálatos 
bukásait iS. Örülünk sikereiknek, s még na
gyobb összefogásra, eredményeink megsokszo
roz-á.sára ösztönöz bennünket időleges veresé
gük. 

T
udjuk, hogy reánk. szocializmu�t építő or
szágok kö.zlekedési dolgozóira figyelem

mel és bizakodással tekint az egész világ pro
letá1·iá.tusa. Eredményeink megsokszorozzák 
erőinket, harcunkhoz erőt ad az a tudat, hogy 
milliók szolidaritása, rokonszenve kíséri törek
véseinket. 

K.onfeTenciánk célja világosan áll minden 
kedves vendégünk előtt: az egység megteTem
tésére való törek,,és mindazon kérdésekben. 
amelyek ma a világ valamennyi közlekedési 
dolgozóját érintik: összefogás a béke megte
remtéséért, az atomfegyverek elt'iltásáért. a 
teljes leszerelésért. a közlekedési dolgozók 
élet- és munkakörülményének javításáért, o. 
szaksze1·vezeti jogokért. a kapitalista koncent
ráció és racionalizálá, káTOS következményei 
ellen. 

Ezek a célkitűzések ma minden szabadságot 
és békét szerető ember elgondolásáz:a, talál
koznak. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy olyan 
szeTvezetek is elfogadták a konfe1·enciáTa való 
meghívást. amefyek nem tagjai szakmai szö
vetségünk.nek, s a meghivás11alc eleget téve. 
igen tisztelt képviselőik eljöttek hazánk fővá
rosába. 

A nem csatlakozott s:en-ezetek érdeklödése 
a konferencia irá nt:i.> .b.izon.yi.téka . .amuzk; .b.or111 
a uilág dolgozói előtt egyre nyi!i•ánva1óbbá 
1·álik a S:al:s:eri:ezeti Világszövetség jelentő
sége. iga:i célja : a munkásegység megterem
tése. az imperializmus. a töke elleni harcban. 

A ma még nem csatlakozott. vagy más szö
vetséghez tartozó dolgozók is egyre viláuosab
ban lál"ják, hogy vezetőik nagy részének sem
mi köze a ,nunkasosotályh.oz. olyanok. akik az 
osztályharc elaltatásávM a munkásság iQazl 
,!1-dekeinek cirulóivci válnak. 

M
a a Szakszei·i;ezeti Világszövetségben -

1 amelyhez szakmai tagozatunk is taTtoú1' 
- a világ több mint százmillió dolgozóját &z
szefogó szakszervezetek tömörülnzk. S ez a 
szám napról-napra emelkedik. A szakszerve• 
zetí mozgalom világmozgalonima vált. olyan 
erővé, amellyel mindenkinek számolnia kell. 

Konferenciánk tanácskozását figyelemmeZ 
fogják kísérni szerte a világon. Olyan munkát 
kell végeznünk, ame�y méltán kiérdemli a köz• 
lekedési dolgozók elismerését. segiti őket cél• 
kitű.zéseik valómváltásában. Olyan határoza
tokat kell hozni, amelyek javára válnak a vi
lág minden dolgozojának. 

Amikor hazánkban megkezdtük a kanferen
cia elökészületeit. mindenr figyelembe vet• 
tünk. A magyar vasutas és közlekedési dolgo• 
zók 265 000-es táborához eljuttattuk az Admi• 
nisztratív Bizottság konferenciával kapcsola
tos felhívásait. Tudatosítottuk körükben a 
konfeTencia jelentőségét. Dolgozóink megéT
tették célkitűzéseinket. Ennek bizonyil:ására 
engedjék felhozni. hogy a május 1-re. a 1UL011 
prnletárünnepre tett munkaJelajánlásokat dal.: 
gozóink megtoldották a konferencia. tiszteleté
re tett vállalásaikkal, amelyek derekas telje
sítéséről naponta érkeznek hozzánk a jelenté
sek. 

Egyre-másra érkeznek a, ,·endezö bizottság
hoz a meghiviísok: szeretnének m unkahelyü
kön találkozni a ko,if-eTencia küldötteivel. Mi 
!ehetővé tesszük, hogy a találk.ozások valóro 
váljanak. A konfeTen�i.a. berekesztése után el
kísérjük kedves vendégeinket a magyar vasúti 
és közlekedési üzemekbe, vállalatokhoz. 4 
szakszervezeti tagság közé. Biztosak vagywn,7� 
abban, h ogy ezek a találkozók olyan élményt 
ielente11ek m.ajd vendégeink számára. amé• 
lyekre min.dig szeretettel gondolnak vissza. 

A
rra kérjük testvé,--szakszervezeteink kül

dötteit. hogy hazatért>e mondják el dol
gozótáTsaiknak. hogy a szocializmust é-pító 
Magyarország vasutas és közlekedési dolgozói
nak szolidaritására. segítségére mindenkor biz
t;i:m számíthatnak. 

Adják át a magyar nép testvér!, fo-rr6 üd
vözletét, s a konferencia határozata.in.ak szel• 
lemében m unkálkodjanak népük felemelkedé
se. a világ dolgo . .:óinak egysége. a vil.ágcék.e 
megteremtése étdekében lankadatlan erővel e3 
oaaadással. 

Éljl' n a Közlekedési.. 1)'.ikötöi és Halászat
ipari Dolgozók Szakszervezetei III. Nemzet• 
kö.zl Szakmai Konferenciája! 

Éljen a ,:i_lág dolgozóinak harcos egysége! 
Eljen a 1.•ilágbéke! 

Szakszervezeti aktívák a nemzetközi konferenciáról 
A Közlekedési. Kikötői és lés számunkra. hogy erre a viszontagságos körülmények 

Halászatipari Dolgozók Nem- nagy jelentőségű eseményre között jutnak el Budapestre. 
zetköú Szövetsége III. szak- Budapesten kerül sor. Amikor Azt is megmondtam dolm.ai konferenciájáról a szol- az szb-titkár tájékoztatója gozótársaimnak. hogy én 10 
gálati 11el11eken is mi 11d. több után, a bizalmiak megkezd- forintos bélyeget Yásároltam, szó esik. Vajon hogyan vé- ték az emlékbélyegek áru- ezzei járulok hozzá a konfe
lekednek erről a nagy -jelen- sítását. ők is arról beszéltek rencia sikeréhez. Az agitációs 
töségű eseményről a szakszer- a dolgozók előtt. hogy mit Je- munkám hatására minden hoz
vezeti aktívák. Jent a szervezett vasutasok zám tartozó dolgozó. sőt. még 

Nováki István. a Miskolc-
, 

szám.;ra a konferencia. néhány utasismerősöm is vá-
tiszai pályaudvar 1<-ereskedel- . Her?ze9 György kapussal sárolt tőlem emlékbélyeget. 
mi szolgálatának mühelybi- 1s a tiszai pályaudvaron 1s-
zottsági elnöke a következőket merkedtünk meg. Mint a szak- Mizsák Jenő forgalmi szol
mondotta: szervezeti bizottságban meg- �álattevőt. a Kyugati-pálya-

- Először a sajtóban ér- tudtuk, a rokkant kapus egyi- 1
n
1d
0 .. �_;e�t

r
_ 

műhelybizottsági el-
tesültem a közlekedési dol- ke azoknak a bizalmiaknak, ·' szolgálat közben ke-
gozók budapesti k()nferenciá- akfk . a legrövidebb _idő alatt reStük fel az I-es toronyban. 
járó!. úgy érzem. megtiszte- szamara a konferencia. - I;;n műhelybizottsági ér· 

- Hatvannégyen tartoznak tekezleten hallottam először 

A N YÁ K  NA PJÁN . .  
hozzám - így kezdte Herczeg a budapesti konferenciáról -
György_ - Amikor az szb- mondotta. miközben rendel
titkár elvtárstól részletes Iá- kezett. - Az értekezlet után 
jékoztató után megkaptam az összehívtam a bizalmiakat és 
emlékbélyegeket, nyomban mielőtt átadtam részükre · az 
munkához láttam. A hatvan- emlékbélyegeket. részletesen 
négy dol_E(ozót egyenként ke- ismertettem előttük a konfe
r�stem fel. és is�ert�ttem V<;?- rencia ielentőségét. hangsú
luk � k�H;f':rei:1c1a Jelentőse- l�'ozva. hogy a mintegy 250 
gét. célkrtuzeseit. Elmondtam küldött között olyanok is lesz
azt is. hogy nagyon sokan, 

1 

nek. akik az otthoni üldöz
főleg a kapitalista és fél- tetést is vállalva indultak út
gyarmati országokból. milyen nak Budapest felé. 

ivlinde1i ember számáTa - legyen az egyszerű munka.s. vagy 
a �ny dolgozója, - az édesanya az élet forrása, az élet 
3elkepe. P:ppen ezért minden évben a sok hétköznapi probléma 
mellett ünneppé válik számunkra az a nap, amikor az édes
anyákról emlékezünk, őket ünnepeljük. 

Nem véletlen, hogy az év legszebb hónapjának, a május• 
nak az első vasár11apját nyilvánították az „Anyák Napjává". 
Amikor a kert legszebb viTágai nyílnak, amikoT a természet
ben mindeniitt a termélceny élet fakadása, kezdődik. ez a leg
méltóbb keTet az édesanyák ünneplésére. 

Anyának lenni végtelen öröm. nagy boldogság. Minden 
anya azt kívánja. hogy gyermeke egészséges. vidám gyermek 
legyen. és meglegyen a ,boldog gyermekkor minden feltétele. 
A mi társadalmunkban új éTtelmet kapott az anyai hivatás, 
az anyák kívánsága találkozik államunk szerető gondoskodá
sával-. Szinte lehetetlen felsorolni mindazt a segítséget, ame
lyet a gyermekek felneveléséhez nyújt a társadalom. 

A Ho,·tliy-korsza.k fáradt. elgyötört munkásasszonyai, a 
József Attila felejthetetlen mosónő édesanyái helyett ma üze
meink ápolt, vidám asszonyai egyformán örülnek termelési 
eredményeiknek. és kis g-yeTmekük el.só. botladozó lépteinek. 

A �áztartási és napi munka mellett is biztosítani tudjuk, 
hogy nm,den asszonynak maradjon lehetősége. ideje, önmago. 
művelésére, ápolására. és arra. hogy lépést tarthasson fejlő
désünkkel. 

Most, amikor a májusi kert minden virágával köszöntjük 
.,Anyák Na.pján" az édesanyákat. megbecsülésen és szereteten 
lcivü! felelősségükről is szóljunk. Ha művelt, kulturált ifjúsá
got akarunk, testben és szellemben egészséges fiatalokat, akkor 
az anyák számáTa továbbra is biztosítani kell azt, hogy a sok-
szor bonyolult nevelési problémákkal soha ne maradjanal, 

... ---� 

':(J\15:" 

Keszthelyi K.iroly mérnök diesel•mozdonyok fize-manyagát Vizsgálja 
MA V Anyai:vlzsgáló Jntéze, olajvizs11:áló laboratóriumában. 

eg1/edü(. Érezzék állan�_óan maguk és gyermekük körül az •,�i=�./2:.";�:id!te�:�:t 

ak�:!� •• � D�á?túl! E�keztet6 Vállata• 
• egesz tarsadafo,n szerető gondoskodá.sát és lem1en a.z anyák. . órás ebédldoböl elvek io percet a ti��a.n JarmúJavttóban A tei-

életében e'711Te kevesebb a gond és az aggodalom. l fel a doll:o•ók. 
ellogyru;zU..ára haszn6)Ják 
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Szakszervezetünk 
1960. évÍ gazdálkodásáról 

Az emberek többsége nem 
szereti az olyan írást, amely
ben sok adat szerepel. Az 
alábbi beszámol,5nkban ezt 
mégsem tudjuk elkerülni, 
mert a gazdasági munka ered
mén •eiről számok nélkül nem 
lehet beszélni. 

1960. évben szakszervezetünk 
t.-evéreli ten:ét 1 11,9 százalékra 
tel1l'Sitette, kiadási tervét 1,1 
�::ázalékka! teljesítette túl. 
A bevételi terv túlteljesítését 
a szakszervezeti tagok áldozat
készsége melleit a bizalmiak 
és a szakszervezeti bizottságok 
lelkes és odaadó munkája tet
te lehetőv,;;. 

�t ire, 1nenn;d í ?  

Bevételeink felhasználása 
legnagyobb részben a tagság
gal közvetlen kapcsolatban le
vő alapszervezeteknél történt. 
Költségvetésünkben azt ter
,,eztük, hogy a felhasználáso
kat 68,5 százalékban eszközlik 
11z alapszervezetek, de ez a be
számolók adatai szerint 70,4 

azáza.lékra emelkedett. 
Az emelkedést a bevételi 

terv túlteljesítésén kívül le
hetővé tette az a körülmény, 
hogy a 18 megyei bizottság 6.1 
százalé�al kisebb összeget. 
használt fel. mint amennyi a 

• területi bizottság gazdálko
dására tervezve volt. A köz
pont 3, 1 százalékos költség
csökkentést ért el. 

úgy gondoljuk. érdekli ol
vasóinkat. hogy az alapszer\'e
zelek mire fordították be,·éte
leiket. A decemberben készí-

tett beszámolójelentések sze
rint a kiadásokból 

segélyekre 
szóciális 

célokra 

kulturális 
célokra 

21 ,3'/,-ot, 

12,8•, 0-ot, 

20, 1 • ·0-ot, 
függetlenített 

szaks.c.ervezeti 
funkcionáriusok 
bérére és lár
sadalombiztosL 
tási járulé
kára l61 l0 

0-ot, 
2.3°.'0-ot, 
9.34.'0-ot, 

tömegsportra 
ügyvitelre 
kullúrotthonok, 

sportkörök, 
és üdülök 
támogatására 

fordítottak. 
17,6' 0-ot 

Az arányokat megfelelőnek 
tekinthetjük a tömegsportra 
fordítntt összeg kivételével. 
Az idén a Kilián testnevelési 
mozgalommal kapcsolatban je
lentősen emelni kell a tömeg
sportra fordítandó összegeket, 
biztosítani kell a széles dol
gozó tömegek sportolásának 
anyagi lehetőségeit. 

t;g,·yi telre 
1 7  százalékkal 

kevesebb 

A központi szerveknél a 
költségcsökkentést elsősorban 
az adminisztrációs munk a  

jobb szervezésénél elért meg
takarításoknak köszönhetjük. 
Az ügyviteli költségek 1959. 

evhez képest 16.9 százalékkal 
csökkentek. A mozgalmi fel-

N. Molnár tstv'-n, a gzolnoki ffitőház eg:rik legjobb eszterg..il)-osa 
armatura es„tt..t·gál.islihoz késziti e-ló az esztergapadot 

újítási ankét 
A szombathelyi igazgatóság 

és a Vas megyei bizottság áp
rilis 12-én újítási ankétot tar
t.ott, melyen megjelentek a 
szolgálati főnökök, újítási elő
adók, valamint a szakszerve
zeti űjítási bizottságok elnö
kei. 

SzékeLy József az igazgató
ság helyettes vezetője értékel
te az elmúlt év eredményeit. 
Az értékelés elsősorban a szol
gálati helyeken létrehozott tár
sadalmi ellenőrzés tapasztala
taira támaszkodott. Megállapí
totta, hogy bár a benyújtott ja
vaslatok szám.a. az elmúlt évhez 
viszonyítva nem növekedett, 
az utókalkulált megtakarítás 
minteg·y másfélszerese az 1959. 

évinek. 
Dicsérte Zalaegerszeg, T11-

polca, Szom.bathetlf fth., Cell
d'ÖmöLk Építési Fónöf<ség, 
Szombathel11, Veszprém pft, 
SurmbatheLy, Ce!LdömöLk állo
mások munkáját. Bírálta azo
kat a swlgálati helyeket. ahol 
a mozgalom az elmúlt évben 
stagnált. 

1 A visszatérő hibák miatt 
biralta a szolgálati vezetöket 
é.s a s23-kvéleményezóket. Sú
lyos hiba - bár kismértékű 
javulás van -. hogy nem ki
elégítőek a szakvélemények, 
nem mernek kellő felelősséget 
vállalni .  Emellett nem k ielé
gítő a tapasztalatcsere mozga
lom, nem teszik közkinccsé a 
legfejlettebb munkamódszere
ket. 

A vitában 2 1-en vettek részt, 
és teltek javaslatot a hibák ki_ 
küszöbölésére 

Az ankét ·eredményes volt 
és segítséget ad az igazgató
ságnak pártunk 1960. szeptem
ber 20-i határozat.á.nak vé�e
hajtásához, a teimelékenység 
növeléséhez. Dicséret illeti az 
igazga tóság vezetését, hogy 
rendszeresen megtartja az 1).jL 
tásokról és találmányokról 
szóló kormányre11deLet alapján 
kiadott 122 024 1959. sz. vezér
igazgatói rendelet szerinti újí
tási ankétokat, melyet a. többi 
igazgatóság, és a járműjavító 
vállalatok elhanyagolnak. 

Rövid hír a pécsi óvodáról 

adatokhoz szükséges anyagi 
fedezetet a takarékosság szem 
előtt tartása mellett biztosítot
tuk 

Jelentős összeget fordítot
h„nk  a szakszervezeti bizottsá
gi tagok és a számvizsgáló bi
wtságok elnökeinek oktatásá-

1 

ra. Befejeztük a balatonkene
sei gyermeküdülő építkezésé
r.ek első ütemét, biztosítottuk 
a szükséges berendezési tár-
gyakat és a nyáron több mint 
ezer ífjúmunkást üdültettünk 
ott. Ezek a fiatalok üdülésük 

alatt jelentós értékű társadal
mi munkát végeztek saját 
üdülőjük fejles�lése érdeké
ben. 

Gondoskodtunk több kultu
rális és sportlétesítmény leg
égetőbb felújítási és karban
tartási munkáihoz szükséges 
anyagi fedezc tről. részben a 
szal<SZervezet �ajál eszközei
ből, t·észben állami támogatás
ból. 

Szakszervezetünk elnökségé
nek határozata alapján 79 
szal,szervezeti bizottság mel
lett működő Kölcsönös Segí
tő Takarékpénztárnak 381 900 
Ft forgóalap-kiegészítést jut
tattunk. 

Az 1960. évben elért gazdál
kodási eredmények megterem
tetté;.: az alapot a folyó ev1 
munkánkhoz is. Bízunk benne, 
hogy alapszervei nk biztosítják 

a feladataink megYalósitásá_ 
hoz szükséges összegeket és 
egy év múlva még nagyobb 
eredményekről számolhatunk 

be. 

őrjáratunkban igyekeztünk ket, tehát a reá háruló felelős
feltárni a balesetvizsgáló bi- ség következményeit sem. Ez 
zottságok nem mindenkor he- a véleményünk annál inkább 
lyes állásfoglalását a balese- is igazolt, mert az utóbbi idő
tért felel6s személyek megálla- ben egyre több - az üzemi 
pításánál. Utaltunk arra, hogy jutalék megvonása ellen tett 
ehhez az állásfoglaláshoz ma- - felszólalás, lényege az, hogy 
ga a sérült is nemegyszer hoz- .. nem tudtam. nem ismerem 
zájárul. stb.'' Érdemes tehát foglalkoz-

ledolgozott időn kívül a foglal
kozási betegség, vagy a dolgo
zó hibáján kívüL bekövetkezett 
üzemi baleset miatt betegál
lományban töltött időt. 

A dolgozó hibájából 
vagy hibáján kívül 

Megállapításaink azt Igazol- ni a kérdéssel az üzemi juta- Fentiek értelmében tehát 
ják, hogy a dolgozók zöme 

l 

lékra jogosultság és a felclós- üzemi baleset esetén ténylege
a!ig,_ vagy egyáltalán nem is- ség viszonyának vonatkozásá- \ sen munkában töltöttnek csak 
mer, a vonatkozó rendelete- ban is. akkor tek inthetők a táppénzes 

A balesetek megítélése az üzemi jutalék szempontjából 
napok, ha a bekövetkezett bal
eset nem a dolgozó hibájából 
történt. Ez természetesen egy_ 

Mint minden más tárcához berek esnek ki a termelésből, úttal azt is jelenti, hogy az 
tartozó vállalat, úgy a vasút is s ez gátolja, hátráltatja a mun- üzemi jutalékra jogosultság 
a szakszervezettel egyetértés- kát. szempontjából annak alapjául 
ben kidolgozta az üzemi juta- Szükségszerúen szigorítja te- a táppénzes napok csak akkor 
lékra jogosultság feltételeit. A hát az üzemi jutalék jogosult- szolgálhatnak, ha a baleset 
feltételek messzemenően fi- ágát az 1960. évi 20. sz. Hi- önhibájukon kívül következett 
gyelembe veszik az anyagi ér- ,·atalos Lapban megjelent ren- , be. De jelenti azt is, hogy nem 
dekellség fokozásában rejlő delet az alábbiak szerint : 1 v�hetők _figyelembe a baleset 
lehetőségeket. Az üzemi jutalékra ,·a- nuatt kiesett munkanapok, 

Nem kétséges, hogy az üze- !amennyi munka,·iszon}•ban I amennyiben a baleset a dolgo-
mi jutalék elsósorban azokat álló havibéres és órabéres ' zó hibájából következett be. 
illeti nieg. akik áldozatos te- (időbénendszerben, teljesít- ! . Tévedése� �s ross� érte�me
vékenységük kel Jehetóvé te- ménybérrendszerben vagy pré- zes elkerulese erdekeben 
szjk a vasút többletnyereségé- miumos bérrendszerben fog- hangsúlyozni kívánjuk. hogy 
nek biztosítását. Azokat. akik lalkoztatott) dolgozó jogosult, egyetértünk azzal. ha az ön
fegyelmezett munkájukkal aki az üzemi jutalék alapját magával szemben is figyelmet
hozzájárulnak a feladatok ma- képező évben a MA V-nál mint len dolgozónál a baleset miatt 
radéktalan elvégzéséhez. vállalatnál - ide nem értve kiesett mun kanapoik számá-

Következésképpen nem ille- az üzemi vállalatokat és költ- nak arányában megvonást esz
ti meg a részesedés azokat, ség,·etési szerveket - Jeg- közölnek. 
akik akadályozói a feladatok alább 6 (a munkaviszony köz- De nem értünk egyet azzal, 
ellátásának akik fegyelmezet- benső fennállása mellett 2x3, hogy olyan esetekben eszkö
lenségük. • figyelmetlenségük hónapon át rendes állományi zöljék a k iesett munkanapok
folytán önmaguk és munkatár- 1 létszámba tartozó dolgozóként ra az üzemi jutalék megvoná
saik testi épségét veszélyezte- ténylegesen folyamatosan dol- sál. . amiko:· nyilván�·alóan 
tik. Nem szorul magyarázatra. 1 gozott. Tén:·Iegescn munkában fennall a vallalatvezetes, a. 
hogy a balesetek folvtt,n em- töltött idönek kell tekinteni a szolgálati főnökség, a műsu..!:.i · ' 

vezetők, ,·agy a vállalat, illet-
___________ ...,. ... •----------- ,·e szolgálati hely egyik „meg-

Egy munkavédehni előadás Yisszhangja 
bízottjának·· a felelőssége il
letve mulasztása. ez azor.ban 
a felületes k ivizsgálás követ
keztében nem lelt helyesen 
rnegállapít\'a. Szaklapjaink hír1 adtak a nem mindig a bale�etet sz�n- azonban ennél is tovább menl 

és a hibajába \"isszaesö dolgo
zó balesetes cselekményéért 
kizárólag a \'ezetőket hibázlat-

S:ovjet Vasutas Szakszervezet vedett a hibás. Hibás le11et a 
biztonságtechnikai kocsijának szolgálati vezető, vagy esetleg 
magyarországi tanózkodásá-

egy harmadik személy. 

Abban, hogy milyen mér-
tékben kerül megállapításra a 
szolgálati vezetés. vagy a sé
rült felelőssége, nagymérték-

ró!. Dicsé1·ték a kocsi lát,·á-
nyos és tanubugos felszerelé-1 sét. Alig szóltak azonban a 

I szovjet küldötlség vezetőjének. 
Loscsiny,n elvtársnak elöadá-

1 ,áról. 

1 
J
a.  

A "' { 1 J " 
· • ··1 ben függ a sérülltől is .  Ha a , ('Z('lo"- <' e O>,:,egero A hallgató a::: i tt élénk el- sérült bizonyítani tudja, hogy 

lenvetéssel élt. mondván : ez balesete önhibáján kívül kőHogy miben h!ba:l,at a ,·e- a felfogás lehetőséget ad arra, vetkezett be és ez a vélemé-zerö? A választék elég bö. hogy a vezetők számlájára nyes jelentés alapján is kitü-
nibázhat abban. hogv a ka- ,·isszaélésszerüen kövessenek nik. jogosan követelheti a bal

polt feladatra alkalmatian esz_ el baleseteket A m a7. <'léíadó esete következtében kiesett közt. szerkezetet és sz2m(lyt munkanapoknak ténylege,e·n 1 Pedig annak munkavédelmi úllít munkába. A munkál rosz- :í ltal kifejlett te!Iogús csak munkában töltöttként való el-
tárgya élénken visszhangzott szul szen·ezi meg és rosszul olyan vezetőket ismer. &kik ismerését. 
a teremben. Sót, \'isszhangzoti vezeti. A szükséges szabálya- magasfokú szaklátókörrel. oda- Ennyit errol a kérdésről. 

zúst elmulasztja. vagy a dol- adóan vezetnek és a m•inkavé- Hozzátesszük viszont, hogy 
1 u tána is dolgozóink között, gozókal kellő utasítás nélkül delmi szempontból gyenge ci kksorozatunk telh ivásai, ta_ akik vitatkoztak az érdekes hagyja. Az ellenőrzést elmu- üzemrészeket mielőtl még nácsai és tapasztalatai csak témán. Tanulságos volt hall- laszlja ,·agy felületesen végzi. baleset következnék be. előre akkor ,,alósulhatnak meg és 

gatni a véleményeket. amelyek Az énlell _szabályt_ala_nságokat 

I 
kitapogatj,ík. lesznek l1asznosak. hA a bal-

mind az előadás veleje körül nem torolJa meg es ,gy to- . . . · . 1 esetvizsgáló bizottságaink. a 
zajlottak. Nevezetesen: a mun- vább. J\Imdeneselre ,genyes alla�- dolgozók. a yezetók és moz-
kának nem szukségképpe ni Bármilyen gondatlanságból 't pont. de érdemes raj ta elgon- 1 galmi szervek azokat a \'asút 

. .  _ .  szái·mazzék i s  a baleset. a ve- dolkozni. ' és a dolgozók érdekében ti-vele,a ro)a a baleset. zetők felelós�égét is meg kell I T. F. l g,•elembe ,·eszik és mcgfele-
E tárgykör érdekessége és 

I 

állapítani.  A szoyjet előadó · Szomb:1lbel� lóen alkalmazzák. 
roppant  fontossága megérdem-
li, hogy viszanyainit átgondo-
l
�:;

ai 

::;:
lko

:�::a::�:lmi Az Operaház művészei Szonibathel;1e-íi 
szempontból nézzük a bal-

1 eseteket. tehát csak az em- A dolgozok meghivását'a ap- gozók munká
J
al.  Amerre Jár- szony. Verd.i: TrubarJ.u� , - ,n, u 

ber sérülését. megbetegedését rílis 2{-én az Operaház művé- tak. mindenütt szívélyesen fo- operaJának leg,zebb. _wria1 
vagy halálát okozó balesetről sze1 ellátogattak Szombat- gadták és arra kérték őket csendültek fel a mu, e,z�k 
beszéljünk. Vajon megelőzhe- helyre. Takács Paula Kos- a dolgozók. hogy gyakrabban előadásában. A ta!�Jkoz�n 

tó-e minden baleset? 

A baleset elkeriilbetö 

suth-díjas. érdemes művészt látogassanak el Szombat- előbb a mu,·eszek eleterol, 
Lorenz Kornélia. Kom lóssy helyre. munkásságárol esett sző. maJd 
Erzsébet, Domahidy uiszló és Az üzemlátogatás után ke- csoportos beszé:getésre. l,_erü!t 
Pálos lmre müvészeket szívé- rillt sor az Ady müvelüdési €or a dolgozók és a muvesze,;; 
lyesen fogadták a jármüjaví- házban a munkás-művész ta- között. 

A kérdésre a személyi felté- tóban és az állomáson. ahol a Jálkozóra. mintegy 150 do! - Este 9 óra is elmúlt már 
telek oldaláról nehéz válaszol- váUalat\·ezetőség, illetve az gozá jelenlétében. A muYé- amikor Gerecs Lász!ó. a m�
ni. Hiszen emberről van szó, 
akitől elvárjuk, hogy állandó 
éberséggel és biztonságérzet
tel, sőt. mi több. lelkiismere
tes szakemberként, sohasem 
hibázva, annak tudatában vé
gezze kötelességét. hogy pilla
natnyi kihagyása is balesetet 
okozhat. Mégis. azt kell mon
dani, hogy megelő7hclők a 
balesetek. 

ál! omásJönökséa meghí,·ására szeket a kultúrotthon veze- velődés-i haz igaz:;;atoja <!rle
üzemlátogatáso';; vetlek részt. téísége köszöntötte. majd a kelte a találkozó jelento�égét 

A művészek érdeklődéssel dolgozók kérésére Puccini: é, megköszönte a művészek 
tanulmányozták a yasulas dol- Tosca és a Pillangó kisasz- látogatását. 

A találkozó nagy lépést je
lent a zenekultúra terjesztése. 
az opera megszerettetése le• 
rén is. 

A művészek elmondották. 
hogv örömmel teltek eleget a 
meghívásnak s ígérték . l1ogy 
a jö,·őben is szi,·esen elláto
gatnak Szombathelyre. 

Bár még a leküzdhetetlen 
természeti e,·ők és személyi 
defektusok is okczhatnak bal� Péc3 áLlomás gépkarba ntaT- radt el. Legutóbb „tegyük 
eseteket. Ezek körét azonban tó üzemének dolgozói - Ko- szebbé és otthonosabbá a 

Köszönettel tartozunk a2 
Operaház művészeinek. hogy 
pihenőnapjuk feláldozásá,·al 
egy ilyen na!!Y útra vállal
koztak . Reméljük. hogy most 
már egyre iyakrabban láthat
juk őket a rnsuta� dolgozók 
körében. 

vács András múvezetóvel az gyermeki ntézményeket" moz- tárgyi oldalon a technikai ha
élen - patronálják a vasutas galom keretében oklevelet ladás, személyi oldalon pedig 
napközj otthont. A kisebb-na- kaptak. Ez már a negyedik a közösségi nevelés mindjob
gyobb javításokat, a padok olyan oklevél. amelyben n ban összezsugorítja. 
átfestését, a hinták üzemben- felsőbb szervek is elismerik 
tartását mindig örömmel el- a napközi otthon e1·edményes Eddig, ha előfordult egy 
látják. munkáját. baleset. gyakran a sérült vagy 

Jó munkát végeznek az óvó- Lelkiismeretes munkájukért az elhúnyt dolgozó vigyázat-
nők is. A napközi otthon ál-

1 
dicséret illeti Kiss Jenőné, lanságával zárták le az ügyel. 

landóan tiszta, udvarán virág- Tamási Lás __ óné és Sui.bó A baleset vizsgáló . . bizot!ság 
ágyak díszl.enek. A lelkiisme- Lászlóné óvónőket. felad_at�, hegy a h1bakat es a 
1·etes munka julalma nem ma- Leili Ferenc Pécs , felelosoket megkere�se. Mert 

T,1k ..- ., P„ ul.1 Jio�'lonlh dija..::, érdemes mün!s, \·:il,\,-,01 a dolgozök 
i.erdéselr•. 

A találkozó sikere, megren
dezéséért dicséretet érdemel
nek a jármújavftó és a, ál lo
más mozgalmi éE szolgálati 
vezetői és az Adv mtivelűdési 
ház vezetősége. Reméljük, 
jövőben iJ,·en baráti .találko
zások.-a ,,,. ' · ·· bo0 n Kerül sor. 

Horváth Ferenc 
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Május elseje tis§teletére Képek az ej je l i  szanatór iumból 

A luL!adó emoe-riség világ
,zerte készül a nemzetközi 
proletariátus na.gy ünnepére. 
A ha,gyorná:nyokhoz híven ké
.rzültek a magyar dolgozók, 
kö'<'tük a vasutasok is. A fl'Yá· 
,-akban. 11, vasúti szolgálati 
helyeken új munkasikerek 
születtek a dolgozók által kez
d,eményez;ett munkll.versenye
ken, ünnepi műszakokban. 

* 

A ferencvá.-osi fűtőházban 
kéthetes ünnepi műszakot kez
deményeztek. A mozdonyjavi
tó műhelyben Beck Imre if
júsági brigádja vállalta, hogy 
két mozdony · javítását határ
idő előtt elvégzi. 

Jaka b István kazánkovács 
azocialista brigádja ís új 
;munkasikerekkel köszönti 
május elsejét. A brigád a töb
bi között vállalta. hogy má
:i-u&ban a részleg és a hathavi 
'kazám,izsgákhoz a csöveken 
kívül nem használnak fel új 
anyagot. Hegyesi Ferenc moz
don:;·\•ezeUí brigádjával vállal
ta. ho)lv 41 1-118-as sorozatú 
gépükkel minden vonatot 20 
százalékos túlsúllyal továb
bítanak. 

Ferencváros állomás 
dolgozói tfanapos műszakot 
szerveztek. Vállalták, hogy 
a műszak alatt élüzemszint 
felett teljesítik a tervet, s a 
fűtőházzal karöltve április 27-
én, 28-án és 29-én túlsúly
lyal továbbítják az 1082-es 
,·onatol Pusztaszabolcsra. 

A komáromi vasutasok 
a nemzetközi összefogás je
gyében készültek május else
jére. A dolgozák röpgyűlése
ken határozták el. hogy áp
rilis 20-tó! 30-i)l tíznap.os ün

nepi műszakot szerveznek. 
Ehhez csatlakoztak E:omar
no állomás komáromi kíren
deltéségének dolgozói is. 

Vállalták. hogy a m űszak 
alatt a ten•ezettnéJ öttel több 
irányvonatot indítanak és 
19.7-i·ől 21,l tonnára növelik 
a kocsik átlagos terhelését. 
Ugyanakkor a két határállo
Jnás nemzetközi versenyében 
.r.zeceplő tehervonati terbelél\t 
1 00-0 tonnáról 1 1 00 tonnára nö
velik,• 

A Keleti pályaudvar 
dolgozói a tervismertető érte
kezleteken és röpgyű!éseken 
hatáa:ozták el, hogy eredmé
llyeik növelésével készülnek a 
Jlemzetközi proletariátus nagy 
ünnepére. A vállalások telje
zítéséb-en Bakány Lá-Bzló for
galmi szolgá!atte\"Ő. Cser
novszki Fel'enc forgalmi. Jám
bor lstván leadási raktárnok 
és Molnár Erazmus feladási 
i·aktárnok brigádja jár az 
élen. 

A szegedi tiitőház 
.szépen rendben tartott ,·er
senytábláján az egész évi vál
}a!ás mellett ott látni a dol
gozók április 4-e és május 1-e 
t iszteletére tett vállalásait is,. 
Su[ák József moz<lonyevezet6 
és b'ligádja a vállalás értel
mében április l -én 120 száza
lékos terheléssel továbbította 
a 7751-es gyorsteher vonatot. 
A következő napon pedi)l Sza
bó [II. János és brigádja ért 
el hasonló eredményt. Sorra 
teljesítik váll�lásukat a többi 
mozdony\'ezetők és a műhe
lyek dolgozói is. 

Budapest Nyugati-állo-
má� 

dolgozói május 1. tiszteletére 
"állalták. hogy a vonatforgal
mi tervet 93 százalék helyett 
95 százalékra. a személyvo
natok menetrendszerinti indí
tását 98.5 százalék helyett 
98.6 százalékra. a tehervona
toi, mene1rendszerű indítá
sát 95.4 százalék helvett 95,6 
százalékra. a kocsi tartózkodást 
a 105 szá7a lé kos élüzem színt 
helvett 106 százalékra. a ko
csikH•asználást 106 százalék
ra teliesítik. 

A Nyugati-míis-zalmál 
a személykocsijavító műhely 
dolgozói a részlegvizsga-ter
t•üket 100 százalékos élüzem
szint helyett 102 százalékra. 
a teherkocsijavító-műhely 
részlegvizsga-tervét 102 szá
zalékos élüzem szint helyett 
104 százalékra. a középjaví
tási tervet 102 százalék he
lyett 104 százalékra teljesítik. 

nagytisztítások tengelyszámát 
600 tengelyre emelik. 

Hatvan állomás 
dolgozói április 20-tól május 
l-ig ünnepi műszakot tarta
nak. Ennek keretében terven 
felül 3 irányvonatot indíta
nak. A személyszáll ító vona
tok menetrend szerinti indí
tását 97 százalék helyett 98 

százalékra teljesítik. A vona
tok átlagos terhelését 1400 
tonna helyett 1450 tonnára 
növelik. A kocsikihasználási 
tervszámot 2 százalékkal tel
jesítik túl. 

A Balparli Biztosító Be. 
reude2lés Fennta.rt-ási Fő· 

nökségnél 
Machovics László által ve
zetett szocialista brigád, a 
munka ünnepének tiszteleté
re vállalta. hogy befejezi a 
szigetelt sínek elektromos ada
tainak ellenőrzését. 

Győr állomás 

kedtetik. A vontatási kocsi
szolgálat dolgozói éves fel
ajánlásuk:on belül vállalták, 
hogy a hőnfutási kiszüréseket 
az elmúlt évhez viszonyítva. 1 
i,zázalékkal növelik. A kul
turált utazás elősegítése ér
dekében az időszakos nagy
tisztításokat 10 százalékkal 
emelik. 

dolgozói május l-én Buda- A székesfehérvári 
pest-Fe,·encváros rendelte- mópont011 

CSO• 

téssel békevonatot indítanak. a fűtőház és az állomás dol
Ezenkívül vállalták. hogy a gozói már az év elején meg
személyvonatok menetrend- tették vállalásukat április 4. 
szerinti indítását 95 százalék és május l. tiszteletére. Ez a 

A ferencvárosi pálya.fenn- helyett 98 százalékra. a te- tervek teljesítésében is él'ez-
tutási főnökség III-as hervonatok menetrendszerin- · tette hatását. A fűtőháznál 
sz. pályamesteri szakaszá• ti indítását 75 százalék helyeott például az első negyedév vé-

nak dolgo7,ói 80 százalékra. a vonatközle- geig 3005 tonna szenet ta}<a-
vállalták. hogy a kénsavgyá- kedési tervet 92 százalék he· rítottai, meg_ és 1 19 356 ton
ri iparvágánynál levő. for- lyett 94 százalékra. a teher• na túlsúlyt továbbítottak. Az 
galomra veszélye, átjárót .1ú- kocsik tartózkodási idejét 103 állomás dolgozói pedig a ko
nius hó 15. helyett május l-re százalék helyett 1 05 száza;ék· csiterhelésben 110.l .  a kocsi-
kícserélik. A XII-es pálya- ra telitsítik. k.ihasználásnál 108 2 százalé-

! 
mesteri szakasz dolgozoi vál- A szolnoki t'űlóh,\zuál kos eredménvt értek el. Most 
lalták. hogy a ferencvar-:isi ünnepi m űszak keretében az mindkét szolgálati helyen 
pft. főnökség központi épúle- utazó .ozemélyzet vállalta. hogy arra törekszenek. hogv tovább 
tének felújítási munkáit :11á-

, 
a Záhony felől köz!ekedő 

I 
fokozzák eredmén.veiket. és 

jus 20. helyett május l-re be- túlsúlyos vonatokat mt-gosz- minden ténvezónél teljesítsék � 
fejezik. tás nélkül Budapestig kózle- az élüzem szintet. � 

t 
◄ 
► 

� 

Az éjjeli szanatö„ 
riwn lakói estén
ként az utcai ruhá
jukat szanatóriumi 
formarubával cse1·é
lik fel. Képiinkön.az 

öltöző látható. 

Ne1n kitaposott úton f ' 

f 

A termelési tanácskozás

. 

on I segítséget nyú1tot1 ebben a 
l 
könyYelői. három alapf�ú E 

kipirult a rcoal foglalta k he- szakszervezeti bizottság, számviteli tanfolyamon tanul. f 
lyet a BVKH Könyi,előséa tu-

, 
amely tanáccsal. lelkesítő szó- Ezenl,ívül orosz nyelvtanfo- f 

varink.asszós csoportjának. d.ol- val támogatta a brigád meg- lyamon. párt és KISZ-szemi-
gozói. Aliq pár pe-rce hagyták alakulását és megindulását. náriumon. szakmai lanfolya-
abba, a munkát. hogy meg- ,• Most hat hónap után .iólesö 

I 
mon és munkásakadémián ké-

hallgassák dolgozótársaik vé- érzéssel vesszük kezünkbe a pezik magukat. A nagyobb 
leményét a szocialista brigád i vállalást. a brigádnapló1. a szakmai képzett� már eddig 
cím odaítélését illetően. · teljesítmények tükrét. is meghozta g_vümölcset. ami a 

* 1 l\-Iennyi ötlet. elgondolás. továbbial,ban meg hatványo-
Nem volt könnyű az út k;üll":1ctív mll:'�k? v3;1 a telie-

1 
zott8;bban roi; . !elentkezni a : 

idáig. A brigád ta!U
. 
·ai közül I s.Jtmenyek mogott. Ne;11 keve- brigad munkaiaban. 

többen családos anvák. apák 5';b1?· _mmt 2� dolgozo :- 3 A keweti nehé?..ségeken ez 
lányok.  akíknek más é6 má; 

1 
ferf1 � 20 no - . . �alhonapos a bri)lád is átesett. Különösen 

gondjaik vannak. Gyakran az fai:adsagos munka.1anak ered- � _kollekth• m.ozilátogatáso.k 
otthoni bánatukat, hangula- menye. 1donont.1í111ak o;szeegyeztete
tukat magukkal hozzák a A vállalása,• közül kii!önö- 1 se ment nehezen. De ma már 
munkahelyre. Egy dolog azon- I sen a munka mennuiséai és ott tartanak. hogyha a brigád Folyik . • k-tés • 
ban összefogja őket: a brigád · mi,n?ségi i,égzés�t helyez�ék I m�ziba. vagy . szí.nházba ;11egy. sunat��i�::'

en 

Az elmúlt ászi forgalom I kasszókhoz viszondtva a 0.05 kell váltam. mert csatlakoz-
idején jöttek ossZe eloször százalék helyett csak 0.024 nak a család\ago1< és más cso- /,,. 

kollektív segítő ere;e. eloterbe. A leh1vott fu\·arrn- • a 23 fon k1"ul 34-40 Jegyel 

l 
olyan szándékkal. hogv a hi-

1

1 százalék volt a selejtes. Ezen- portok tai!ia1 1c., .• _, . , .  , 
bák megszuntetését megbe- kfrul té>bb olvan minőségjaví- 1 Nagyon tanubag06 volt a 
széljék. nt hangzott el a Ja- tó .m�kát vég�zt�k. amit bár brigad számara „Budapest fel· 
vaslat: - alakítsunk brig,ídot, szazalekosan ':':!ekelni nem szabadu/á.sá nak 15 éL•e" és a :  
hiszen közös összefogással a lehet. de hoz1..a.1arul ahhoz. ..XIX. és XX. s:ázad míh-é- � 
hibákat ki tudjuk ial'ita ní. bog-'; �- BVKH keveseb_b„ rek� szete·• c. kiállitús megtek:inté- � 

lamacrnt kapJon a szaL1ttato se A látogat.is után ,·ita ala- t 
A �-ilartók győztek I v�llala_toktóL Az an_ya�iak�- 1 k�l t  ki a látottak felett . Kár, f 

, 1·ekossagi-a tett vallalásui,: 1,o• ' hogy a kiállítás �zervez0i nem i 
_Ke�ebben megoszlottak , � zel 8000 forintot eredménye- 1 hallották e véleményeket. 

velemenyek. Egyesek azzal ei.� 
1 z

e'tt. (De ha má,· ez nem történt ,, 
veLtek:. hogy .. nem termelo ,,. . .., , . • l l I m,eg a b•igád í rásba n elküld· 

1

• .• 
üzem vagyunk". - Mások I 

lr1 lnuen,.:, Dil it het!; vol�a azt a= illetékesek- · 
kétkedve fogadták. hogv a tel- nek. Hiába. e. kezdet itt is 
jesítésből valaha is lesz vala- 1 A brigád valamenn11i ta.gja ke:i.det.) • 1!11·

. Végfü győzött azol�� az I ta1:u1 és nem 1s. rossz e�ed- j A brigád munkájának a hi
allásPOnt.1a. akik a nehezsegek j menn·yel. Eev fo merlegkepes \'atalon kívül is híre ment. 
ellenére is kitartottak. Nagy kön.i,,·elői. három képesített Xemrég kereste fel őket a 
1111111mmu111111u11m111111111111111111111t1111111n11111111111m111um11111111111n111111tt1111111111111t11ff i.\IASPED hru onló jellegú bri

EMBER AZ ŰRBEN 
ötven éve még ostor csattant 

meztelen hátán s az ekét húzta, 
és az ős Volga zanká.s partján 

a kötél feszült kemény markán -
hajót vontatott barom mód-ra • • .  

Nem volt rab, mégis rongyos szolga -
bús dala zúgott, miként az orkán, 
messze visszhangzott az ősi Volgán . • .  

Könnyes, bús vihar: az ej, ej uhnyem 
és ezt feledni nem lehet úgysem . • • •  ! 

A nyakán ültek urak és papok. 
szívták a vérét kulákok, bankok. 

kcJdus-szegény volt tengernyi földön, 
és, ha fellázadt, - ott volt a börtön 

Falkában hajtva vo7l-SZolta lá ncát 
a,míg elérte az ólom.bányát . • .  

Gondolj csak ene! Csak öt·ven éve! 
Oly sok van köztünk, aki megéTte . • •  

gádja tapasztalatszerzés t'éljá-

1 

ból. 
Az ehó hat hónapi vállalás 

csatá.ia eldőlt. A brigád el
nyerte a szocialista bdl(ád cí
met. Az ú iabb vállalás már 
elkészült. Reméljük. hogy a 
bligád az ú.iabb vállalást is 
maradéktalanul teljesíteni 
fo,E!ja. ◄ 

� 
Aláve

�
és krampácsolás �él�ül 

1
� 

Fürgen szalad a vaga.ny-
gépkocsi ALmame!lék és Gá
losfa állomások között. A si· 
nek világába is beköszöntött � 
a tavasz. A pályán Me/áth ► 
János elő-munkás szocialista 
brigádja szalagszerű fe1mtQ;1·· 

Aztá n egy ködös, borongós napon 
egy lövés dörrent  a csatahajón 

Lábára állott. 
összetört láncot 

fegyvert ragadva 

1 tási m u nkát végez. A pálya
munkások má-r nem. krampá
csolnak. Nem görnyednek de• 
,,·ékszögbe hajolva. a talpfák 
fölé. nem, emelkednek a csá
kányok. a, leregőbe, hogy a 
talpfa alá verjenek. A pálya
testen vígan d11n1zsolnak a 
doonbói·á ri gépá llomás 1Jibrá
toros aláve-röi. 

Atö1tözés után bő· 
lieges ebéd 'Q'ál'ja a 
dolgozókat. Az ét- -�; 
re-ndet a diétiktt,,c; 
e-16irá&ok SZel'int ál-

lesújtva. arra. 
akí -rárakta a nehéz láncot! 

Tűzzel perzselte, 
semmívé tette a szörnyű 

régi rabságot, 
úri világot . . .  ! 

J.Ia: Lángc,Ló betűk írják az égre. 
a várva-várt nap is eljött hát végre,. 
az emberré válott. nemesült ember. 
messze a föld tó/. az űrbe röppent fel . . .  

Ragyogva, tisztán, mint tisztult eszme 
elmaradt tőle, nincs hikány be·nne . • .  
Bámulva nézzük 

átkot. 
A brigád már megbarátko- l 

zott a vibráto,·ok/cal. Ennek t 
köszönhető. hogy óránként 35 i 
talpfa alátömítését végzik a 

l

► 
fekszin szabályozásnál. A bri
gád balesetmentesen végzi 
munlcáját. Penke József gép
kezelő gondosa n ápolja az ag
regátort. igy motorhiba m iatt 

lítják össze 

:l!!! 
::::i 

A s2:anat6rium erYik 
folyosóµ.. 

A vontatási részleg vállal· 
ta. hogv az induló vonatok 
műszaki hibájából eredő ki
esést 0.1 százalék alá csök
kenti. A kocsitisztítás; dolgo-

, zói a ',ulturált utazás bizto
sítása érdekében az idószakos 

mint a nagy tenge'l't, 
csodáljuk benne 
a szovjet embert . . •  

Gondolj csak. eri·e . . . ! 11.regw;ennégy éve! 
Boldog és büszke. mind ki megérte . . .  ! 

Bánkvalvi G� ula 

�· ::á:

07

::;:a;

1

:el�:::� ! 
dolgoznak a vibráto.-ros aláve-
rökkel. lgy gyorsabban megy Pihenllkll>'beft -�-" m.unka s a gépek rázása < <16, rádl6 áll a -
sem okoz különösebb za vart. t utaltak •endelkez6• 

f �N 
VARNAl LASZLÓ � (Sima,, i:stván telv.) 

Pécs ,_.,,._..,._,.,...�"'"'""'~-...,......,.~,..,..,.,,.,...-.,,,,_.,.,..,..."""'.,._ 
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Vasutas mezei futóbajnokság 

Raj lol a férfi ifjúságiak mez.önye. 
A szaksz-ervezet kulttlrnevelésl MAV, 2. Törekvés. 3. :Makói VSE. 

ies sportosztólya április 16-án SerdWök. 1500 méter: l. Nagy L. 
:Buda_pesten, a Népligetben rendez- (Pécsi VSK) 4 :32..2, 2. Sükl (Makói 
te meg a hagyományos országos VSE) 4 :36.'l, 3. papp (Ceglédi VSE) 
Tasutas mezei futóbajnokságot. A 4:41. Csapatban: l. Székesfehérvá
Vid&it!.k: az 1dén is jól szerepel• ri MA V, 2. Törekv<'.:·s. 3. BVSC. 
tek. I<illönö&en feltűnt a székes� Niik. Felnőttek. 1000 méter : 1 .  
fehérvári MAV Előre két csapat- Kazi A. (BVSC) 3:31. 2 .  Gyene.; 
gy6zel.rne. A gy6zteselc egyé-bi'.seént (Hatvani VSE) 3:39 . .J.. 3. Kindrusz 
mind fölényes győze.lmet arat- (Nyiregyhazl VSC) 3 :44.2 . . csapat-
tak. ba11 : 1. Nyíregyháza, 2. Törekvés, 

Eredmények: FérfiaJr. Feln6t- 3. Békéscsabai MA v. Ifjűsá.�iak. 
tek 3000 n1éter: 1. Fehér (Nyir- 700 n1éter :  1. Nagy K. Hatvant 
egyházi VSC) 9:12. 2. Bá"kányl VSE) 2 :1,,2. 2. Bagi (Pécsi VSKl 
(Szegedi VSE1 9:41,U, 3. lk'vész 2 : 15.6. 3. KazJ V. (BVSC) 2:15,8. 
(Pécsi VSK) 9 :00,6, csapatban: 1. Csapatban: 1. Makói VSE. 2. 

SZVSE, 2. Nyíregyháza, 3. sze- DVSC, 3. Békéscsabai MA V. Ser
.kesfehérvári l\tAV. 7000 méter: 1. dülök. soo méter: 1. Kalász (Bé
Huszár {Béké.:;csabal MAV) 2.2;l5,8, késcsabai MÁV 1 :.25.1, 2. BUt; 
2. Jánosi (Törekvés) 23:29.8, 3_ (SZVSE) 1 :30.6. 3. Hárs (TörekYés) 
Novák (Békéscsabai MAV) �:59. L31.'2. Csapatban: 1. Békéscsaba1 
Csapatban: 1. Törekvés, 2. Békés- MA V, 2. Makói VSE, 3. Törekvés. 
csabai :MAV. 3. SZVSE. Ifjúságiak. Osszetett pont·ve�enyben: 1. Tó-

30-00 méter: t. Pix Törekvés) 
1 

rekvés. 89. 2. Bc-késcs--ibai MAV 
10:06,6. 2. Jáksó (SZVSE) 10:IIB.4, 60. 3. Székesfehérvári MAV Elóre 
S. Mester (HatYani VSE) 10:1'8.6, 48, 4. Szegedi VSE 44, 5. 1\Iakóf 
Cs.a.patban: 1. Székes!ehérvári VSE 43 pont. 

Fejlesszük tovább 
a társadalmi sportpályaépítési mozgalmat 

Szakszervezetünk elnöksége I vább a sportegyesületek tár
januári ülésén foglallcozott a sadalmi sportpályaépítési moz
vasutas sportegyesületek tár- galmát. 
sadalmi sportpályaépítési moz
galmával. 19RO-ban számos 
sportegyesület ért el figye
lemreméltó eredményt a pá
}yaépítésben. Mint ismeretes, 

Az 1 961. évi sportpályaépíté
si mozgalomban legjobb ered
ményt elérő tíz sportegyesüle
tet, üzemet vagy szolgála1 i  he
lyet 

a tíz legjobb munkát végző 
sporegyesületet 25 ezer fo• a tavalyihoz hasonlóan az 

'rint értékű sportfelszere- idén is 5, 3 és 2 ezer, ösz-
lésseJ jutalmazta az elnök- szesen 25 OOO forint é�té

kü felszereléssel jutalmaz-ség. 
za az elnökség. Az egyre szél;sedő tömeg-

sport mozgalmunk és a Kiliá.'1 A társadalmi sportpályaépí
Testnevelési Mozgalom szük- téssel kapcsolatos munkákat a 
ségessé teszi a meglevő sport- szakszervezeti bizottságok és 
létesítmények korszerfüítését, a megyei bizottságok 1961 vé
új sportpályák létesítését. En- gén beküldött jelentése alap
nek érdekében az elnökség ján a szakszervezet által kije
felhívta a megyei bizottságok !ölt bizottság vizsgálja felül 
és a szakszervezeti bizottságok és tesz javaslatot jutalmazás-
figyelmét, hogy segítsék to- ra. 

Az ifjúsági bizottság terveiből 
Az elnökség mellett műkö- tenger partján. A turnusok 

dő ifjúsági biwttság április minden héten kedden váltják 
17-i ülésén tárgyalta az 1 960: egymá&t. A fiataloknak heti 
óan végzett m unkát és az idei 25 órát kell dolgozniuk. Ezért 
feladatokat. A tanácskozáson teljes ellátást kapnak. A mun
a megyei bizottságok ifjúsági karen.d némileg eltér a tava
feleLösei is részt vettek. lvitól. A napi munkaidő 5 

Hosszúra nyúlna résZ:ctesen óra. Igy vasárnap és hétfCn 
ismertetni az ifjúsági biwtt- pihenéssel töltheti'k a napot a 
ság terveit. Igy csak néhány fiatalok. 
fontosabb feladatot ismerte- Az idén a szórakozási és 
tünk. A termelést illetően t<>- sportolási lehetőségek is job
vábbra is első helyen áll a bak lesznek a múlt évinél. 
112ocialista munkaverseny, a Hetenként egyszer filmvetítés
szocialista brigádmozgalom és re kerül sor. Ezen kívül könyv
a szakma ifjú mestere címért tár és számos hanglemez áJI 
indított mozgalom. Megyei és a fiatalok rendelkezésére. A 
szakszervezeti bizottságaink a sportkedvelők részére ping
KISZ-szervezetek,kel közösen pong felszerelés, sakk-készle
á jövőben is nyújtsanak segít- tek, röplabda-. kosárlabda-. 
séget a vrumtas fiataloknak kézilabda-pálya és csónakok 
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o b� állnak rendelkezésre. 
Néhány szót az elhelyezés-

. fenti versenymozgalmakban. röl. Tekintve, hogy az idén 
Az ifjúsági bizottság ez évi már meg kell kezdeni a vas-

tervében szerepel a vasút fá- utas nevelöintézetek és tech
sftásának segítése is. Ebbe a niJcumok szervezett nyári 
munkába a KPM I/6 szakosz- 1 üdültetését, a fiatalok 12 sze
tállyal közös szervezésb<'n 

I 
mélyes sátrakban nyernek el

vesznek majd részt fiataljaink helyezést. A sátortábor telje
az őszi hónapokban. sen közművesített. Minden sá-

A szakszervezet elnöksége tor betonalapra épült. A be
az idén is ]ehetővé tette, hogy rendezés L, megfelel a köve
a fiatalok részt vehessenek a telményeknek. A vaságyak, 
balatonkenesei építőtáporban. asztal, padok mellett a ruhá
A tábor idei programja a kö-

1 
zat elhelyezésére szekrények 

vetkezőképpen alakul : találhatók minden sátorban. 
Az ifjúsági építőtábor má- A turnuso� beütem�zése 

jus 23-tól szeptember 13-ig  
I 

m ,r megtortent. Az 1fiusag1 
ta-rt nyitva. Az első két héte_n bizotts:eg . ezút?n is kén a 
50-50 maid 170 fiatal sza- megyei b1zottsagokat, hogy a 
mára 'nyfü k, lehetőség tur-

1 
kiadott  ú1emterv szerint küld

nusonként -, hogy egy vagy jék majd Balatonkenesére a 
két hetet töltsön a m agyar fiatalokat. 

MAf:YAR VA�lTT' ,\� 

A vasutas technikumok tanulmányi 
és kulturális versenye 

heL beszélni. A fogalmazási 

1 961. M AJUS 1 . 

Másodízben került sor ápri
lis 1 7-18-án Szegeden a há
rom vasutas technikum ta
nulóinak felszabadulási tanul
mányi és kulturális verse
nyére. 

vet·senyben, valamint a he- _ Rakodó- és szállító�éplyesírásban a vasútforgalmi .  
bemutató a józsefváJ·osi páa matematikában viszont a 
lyaudvaron. A KPM Közrnsútgépészeli és a pálya-
ponti Szallítási Tanácsa a fen ntartási technikum diák-
vasúti szállítás, a raktározás jai Jeleskedtek. 
és a rakodás gépesíléséröl ren-

r - Több száz méter h�uú 
Ílj vágányhálózaton folyik a 
l,.ocsik s,.alags,erü Javfü,sa a 
szolnoki .iármüjav itóban. Ez
zel a módszerrel egy-egy mun. 
kafolyamatnál .',ikerül & fe:é
re csökkenteni az állási.döt. A 
brigádok ;s nyugodtabb kö,·W
mények közölt dolgozna':-, 
mint korábban. 

A versenyben az iskolák 
legjobbjai  mérték össze tudá
sukat. adlak számot f�lké
szültségükről. A verseny is
mételten bebizon�'ította. hogy 
he?yes évről-évre összehason
lítást tenni .  lemérni az ef!yes 
is.kolák tanulmányi és kul
turális sz.intű elörehaladását. 
hiszen ha tanulók és nevelő'< 
egész éven át készülnek rá, 
hatáSa megmutatkozik a ta
nulmányi e: edmónyekben, a 
kulturális né�ö-pont  alakulá
sában eirv-aránt. 

örvendetes, hogy a verseny 
során minimális különbsée 
alakult ki a három iskola kö
zött. Ej;vik vae.,• másik in'é
zet döntő fölényéről nem le-

_A szavalóversenyben �ind-
dezett bemutatót a józsefráharnm 1sko'.a szerzett elso _h:- rnsi pályaudvaron. A szakemlyet. A ,  szep ma�yal·. tJtes '

! 
bereket megismertették azokversenyeben has�n l_� ' -�-t _a kal a legmodernebb rakndógé-1:ely_zet 

,
. A . szrnJ?lszo,< e= pekkel, amelyeket a köz€lenekka1 o., ' erseny�t a for . l tb állított mun ká b1 a l · k · k t epe- mu. an 1sa ".''- a zefü, aro e a g . . MÁV és néhány szá!Ltási váiszet1 techmkum csoportp:;1 1 1 t 

nyerték. a a · 
A ve1·seny helyezettjei pénz- - A nehézségek el lenére i-

é, tárgyi jutalomban része- tel jesít„Uék első neg)·edévi 
sültek. A tanulmányi és a tervüket Kazincbarcika állo
kulturális verseny vándordí- n1ás Qolgozói. A brigádok ver
jának a védóje ismét a Sze- senyéb�n a Lóve_v-brigúd jár 
sredi VasútforgalmJ Tcchni- az élen. l\Tá lus I ti�zteletére 
kum tett. tett vállatásukon belül a ko

1 
A tech nikumok közötti 

sporti:ersenyre május 3-4-én 
s:in'én Szegeden keriil sor. 

c.sitartózkodást 127 százalékra 
t2Jjesit2tték. 

Munkás-művész ta lálkozó Kelenföld á llomáson 

- Táviratban üd\'özöliék a 
kubai népne · a betolakodó 
2Jlen forrada'.márok felett ara
tott gvőzelmét a s,e:cdi igaz
gató5ág dolgo?Ói és a béke
bizottság. Kelenföld állomás sza·kszer

vezeti bizottságának rendezé
sében iól sikerült munkás
művész találkozó volt április 
18-án. A baráti találkozón a 
Jók-.1i  Színház művészei. Si
mon Zsuzsa Kossuth-díjr s 
igaZJ?ató. Hacser .Józsa, Bő-
1·öndi Kati művésznők. Hor
váth G11tiLa. György László 
művészek vettek részt. 

Az állomál>fönökség meg-
hívására a művészek üzemlá
togatáson vettek részt. majd 
utána a kultúrteremben ke
rült sor a munkás-művész ta 
lálkozóra. A találkozón több 
kérdés hangzott el a dolgo
zóktól színművekkel. sze:·e
oekkel, egy-egy karal<ter meg
formálásával kapcsolatosan. 

Minden kérdésre kimerítii 
választ kaptal<. A színház mű
vészei e lmondották. hogy 
örömmel tesznek eleget az 
i l ven találkozókra szóló meg
hívásoknak. mert ígr közvet
l enebb kapcsolatot tudn ak ki
építeni a közönséggel. A be
szélgetés során élénk vita 
alakult k i  a mai krit ikusok
ról. 

A munkús-müvész t�l:Hkozó 
igen hasznos vol t  és köz\·et-
1eo g-yümölcse már meg is 
született. mert- Kelenföld ál
lomás dolgo2ói nagy szúmb3n 
igényeltek jegyet a Jók'ti 
Színház A ló két oldala című 
darabjára. 

A Hivatalos Lapból 

- Párosversenyt kezdemé
nyeztek a dí különbözeti k;• 
mutatásokon ki<ldott h ibú,an 
els-;:ámolt tételek csökknntése 
érdekében Gyula és Szeged 
-Rókus állomás do l�ozói. A 

\·erseny egyéves időtartamú. 
- Egyéves szerződést kö

töttek a szombathel n fu,ó-húz 1 K ISZ fiataljai a S?on,bcthciyi 
A Hivatala,; L«p tartalmából a • BJkeharcos T;z-szel. !\ fiata

szaksze1 vezeti bizottságok es a 
J 

lok \•á; Ialták. ho�v a szövetd?.lgozók _ fi�yelm...,be ajánljuk a kezet �ép.?it e�y éve:n át t ·"lrko�·ebke�_oket_:
. 

.. .. " 1 ,adalmi munkában megja,·il-
P�·tau�Z:.
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�!"t. 101_ �PM. szá�11ú utasH:isa. az J _ H i t Szeged körnvéki ter-UJ belepo dolgozok m11n?,;:aberé- 1 e : . # nek szabályozásáról I mcJöszö,·clk�zet kónJ\ clr-1 

109170/1961 . J/2. e. Eg;•eteml 1..... munkáját segitették a múlt 
velez6 (esti) tagozati felv-ételeJ-. az évben � szegedi tgazgatós:ág 1�&J--;::i 1��

e
f,3. e. A munkásszál- könyvelőséginek , dolgozói. A 

\áson történó elhelyezée és térítési négy{}s bri,ádok hetenként 
díj szabályozasa„ e"_v napot ,  ö..:sze!-=:cn :346 mur 

lG& számbóJ: 10008ö/ 1961. l,13. e. .l:"' cr , k � . -"" _ Az áll�mvasliti d-0!gozók usz'ltó- kanapot dol„ozta a t:,z '" 
szerrel t�aló eUátasának szabályo- ben. ,ása tárgyában kindolt rendelet 
mellékleténclc klegC6Zltése. 

1077M/1961. I/2. B. A tanu�ó;.1-
szonyb.an nem álló dolgozók sza.k
m•1nkás vlzsgájáról szóló t.2368G 
1960. I/2. B. sz. rendelet módosí-

Lapunk legközelebbi si.áma. 
a nemzetközi konfe!'encia 111i
att.  csak m:í.jus 23-áu jele-

1 
tása. nik meg. 

Látogatás a szakszervezet zeneiskolájában 
M1nden teremból a fülnek 

oly kedves mUZ$ikaszó hal
latszik, amikor Géczy József 
elvtárssal, a szakszervezet ze
neiskolájának igazgatójával 
végigjá,rjuk a „zenei kombi
nátnak" is nevezhető épületet. 
Géczy elvtárs a következőkben 
tájékoztat az iskola történeté
ről és hivatásáról : 

- Szakszervezetünk a ze
neiskolát 1948-ban alapította. 
Az iskola célja egyrészt az, 
hogy a vasutas zenekarok tag
jait továbbképezze. Másrészt, 
hogy a zene irán,t érdeklődő 
va&utas dolgozóknak módot 
adjon a zenei műveltség meg
szerzésére, és megkönnyítse a 
vasutas dolgozók gyermekei
nek zenetanulását. 

650 DÖ\endék 

Az iskola már fennállásának 
második évében zenetanfolya
mokat szervezett a távolfekvö 
vasúti nagyüzemekben. hogy 
az ott dolgozó vasutasok és 
gyermekdk lakóhelyükhöz kö
ze] tanulhassanak zenét. Eze
ken a ta nfolyamokon a zene
iskola rendes tanárai taníta
nak. Ilyen alakult az 1949/50-
es iskolaévben az Északi .lár
műjavítóba11, 1949-ben Duna
keszin. 1 953-ban a Land
ler Járműjavítóban kezdtük 
meg a zeneoktatást. Ez a tan
folyam a legnagyobb: zongora. 
hegedű és énektanszakkal. 

Zeneiskolánknak - a zene-
tanfolyamokkal együtt 

minden tanszakot tanítanak. 
kivéve a pengetős és ütő hang
szereket. A zeneiskola - bár 
a legmagasabb fokig képe2 ki
tűnő tanáraival - nem sza'<
iskola. Célja: a zenei mü,·elt-

1 
�égnek a zenéhez való hozzá 
értésnek terjesztése és a ze
neileg művelt hangversenylá-

1 togató közönség nevelése. első
sorban a ,·asu assfig körében. 

A e-él : 

zeneharálokal nevelni 

ni es nemcsak hallgat ni aka
rom a koncerteket. 

Klamancsek László a VI. 
kerületi 12  évfolyamos i<S1kola 
tanulója is azért tanul, hogy 
művelt zenebarát 'ehessen. Jó 
alapot ad neki ehhez a zene
iskola. 

Gyursánszky Csaba. az 
l<tván Gimnázium II .  osztá
lyos tanulója örömmel mondjq 
el, hoa.,y édesanyja kívánságá
ra kezdett hegedülni . 

- Édesanyám nak nem 1·0!1 
módj l zenét tan,üni. Azt sze-

A hegedű-tanszak terf)'lében retm. ami neki nem sikerült, 
Schmewwszky Pá, tanár. a az nekem sikeriil;ön. Az iránta 
tansoa.k vezetője éppen órát érzett .•ze,·etetböl kezdtem ta
ad. A 30-35 tanuló közül há- nulni. de most már magam i, 
rom növendékkel beszélgei- nagy kedn:el Játszom. Tant,_ 
tünk. !ásom eredménye, h'X)y m:ír 

Szigeti Ernő, a Növényolaj- koncertet is adhattam a Pető(; 
ipari Technikum tanulója, aki Gimnáziumban. sőt a máriare
ötödik éve jár a zenei kolába. metei Petőfi KtlltúrotthonbaT! 
így nvilatkozik: is. 

- Zenebarát ,:agyolc. szere- A sv1kszervezet ?en e'skolái,-
tem a zenét. ezért tanulok he- nemes hi,·atást tölt be: ter
gedülni. Bízom abban. hogy itt jeszti a zenei m(Í\·eltsége• 
megkapom azt ?- z�nei műi:e,lt-

1 
hans,_,·er-enylá 'ogató közönsé 

séget, amire vagyodom. Szuk- get ne\·el. 
ségem is va n en·e, mert éh:ez- Ilalácsi Dezső 
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- A munkaidő jobb kihasz
nálása érdekében inlE:Lkedési 
tervet készitett a piliscsabai 
!l-es pálysm�steri szakasz. A 
pályamunkákat. sincs2rét úgy 
igyekeznek elvégezni. hogy 
e,gvet len esetben sem késlel
tetik meg a vonatokat. 

- Knltúrcsol)-Ortot alakított 
Kazincbarcikán az ;UIOllllÍ5 
KISZ-szervezete. A kultw·c,o
port munkáját HécLey László, 
az ál lomás kultúi-fele!őse irá
nyítja. 

- Négy előadásból álló aka. 
démiát ,zervezelt a dolgozók 
r.szére a celldömölki épitéa, 
fonökség szak,z_rvezeti bi• 
zo:tsága és a TIT 1arás 1 szer
,·ezete. Az e_yes előadások 
témáit köz,·é·eménykutatás 
ulán állítútták ÖiSZe. 

- Százharn1inc új vasúti 
személykocsit készít e:Jben az 
é1 bcn a Dunakeszi ,lprmúja• 
vító. E,enkh·üJ tiz / _vorsvo
nati. korszerű hálókocsi, 
több különl2ges rendeltetésű 
műsze::koc:;1 gyár-tás3 é!-- ha
vonként kil2n;ven darab sze
mé]_,·kocs1 javítása s>.e1 epel a 
ten-ben. 

- Vasutas ké1>zömü,·észeti 
kiállítás nyílt Szegeden. A 
szakszen:ezct C,::;ong1·ád me
q_,•ei bizottsága és a szegedi 
;�azgatósá� &prilis 29-töl má
iu í-ig képzön1ú\·fszeti kiá1-
! ításl rendez a 1::z?.ged! önte
vékeny vasutas képzőművé
szek munkáiból a Széchenyi 
tér 2 ·a alatti mííteremb�n, A 
kiállításon búsz kép,őművé;z 
60 darab fes.tmém·ét és grafi• 
káját mutHt íák be. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Yárna/ Lú.�·.Z.J, Pécs. T ;.1.;a, Ká-
roly Sz,(>s-.;__:.<l, K $l!llihóh Róbert 
Celldömölk. B:wacy.oi )ózse! 
����-���-.. �t�f��í,r \���: 
BékéscEaha. lk!tf Fer�: ::: p,;c;, 
Cserháti .Józ�r f;:1...('g-e-d. Biehán 
Róz,� Knz.incb-a1·r'.k,a. Tó'h :s:Yál'1 

... P!H,scsaba. SzUág�7 IS�\'Úr Gyu-
1,a. Ct:Qmor Jánn,-; Sznlro1•· Leve
leiket lapunk a nyaqához felhasz
náljuk. 

Jászai N.aqy József Kisterenye, 
eehán Rózsa Kazincbarcika. 
Bogná,.. Károly Tapolc.a: :\tá '1.:si 
emlé-k. Kö.s.7.ör , 'iik 8 .iiZO-V.�.et 
nép vi !úura 'l:tzölö e:,:özelrnP.' fa-s 
:\1e2b�csiltt 11\"Ull"Cij.a,«; -· --Irr:ú 
tudóc:i::ásaHrnt · he,,·s,zú!<-e rn!e;.t 
kö7öl�i n-em tucihtk. 

Pap,: .J�nö Mr-._r \Iaeyar 
lmr-"' r<>skúnha•.as. 0 -·:-, .Te-"!'16 
Domhó,·:;r · Levelell.et i l letékes 
helyre továbbítottuk. 

LAKÁSCSERE 

Vasutassal elcserél ném Bu• 
d.apest. Vili Kt> l"f<J�es' Ú! ": "-Z. 
al,a;.ti i..é•€1,,ntá"'.-> 1.-. , • 1 �vs. 
röldszr.nte-s 1.nk,;::-oir,R -:cóal 
;,z1bat1ren<l-e!k, zt--ű 1 -- r  J-. •'. s, 
hal J()E:. 1.-,cm,r<,r•°'-;:;: :n áFr<-i •i-;.=-s:-
"""S?"YeZR�..:-e-1 f:r,1 t·� lfidn1· �::c-
9601] �7. me1 ék 
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évek óta átl-ag 650 növendék<' 
van. A megindulás évében kb 
80 fő volt a növendékek lét
száma (ennek a felét a fúvós
zenekar tag_iai tették k i ). lskr, 
lánkban jel.enleg 28 tanár ta
nít. A tandíj havon ta 40 forint 
A vasutasszakszervezet lag1a1 
tandíjának A felét a szakszer
vezet fedezj_ A zeneiskolában 

A közlekedési dolgozók i.id\ öiJik üj r,zaktár�ukat, az űrhajöo.t. 
cPUS<lal Pá,! fí'Jl&l 
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A SZERVEZETT VASUTAS DO�GOZÓK LAPJA 

V. EVFOLYAM, 10. SZAM. Ára 40 fillér 
Ot�zik a konferencia. 

1961. MAJUS 23. 
....... ·-- ........ . ..... 

!J!JEgység és szolÍdarÍtás a jobb életért!J 
a nemzetÍ függetlenségért� a békéért!·· 

46 ország mintegy 200 küldötte és megfigyelője vett részt a szakmai tagozat III. nem.zetközi konferenciáján 

Egység és szolidaritás a jobb életért, a nem
zeti függetlenségért. a békéért! - ez a jelszó, 
ez. a haladó emberiség legfőbb törekvését ki
fejező gondolat hirdette öt napon keresztül 
egy mondatba sűrítve a Közlekedési. Kikötői 
és Halászatipari Dolgozók Szakszervezetei 
Nemzetközi Szövetsége III. konferenciájának 
célkitűzéseit. 

doktól a Fuzsijámáig, a Fokföldtől az J!:szaki Különösen kiemeli ennek járulni az előttünk álló tenni- gozóik igen tisztelt ké.pvise-
Sarkig millió és millió vasutas, repülős, dokk- a tanácskozásnak nagy jelen- valók meghatározásához, a lőit. 
munkás, gépkocsivezető, hajós gondolata száll tőségét, hogy a Szakszervezeti béke megerősítéséhez, a mun- Kérjük, h9gy látogassanak !'1 
Budapest felé, amikor Satish Chatterjee a ta- Világszövetség V. kongresszu- kásosztály egységének továbbí üzemeirikbe, a magyar dolgo
gozat titkára emelvényre lépett, s javaslatot sa előtt ül össze, annak a ha- erősítéséhez. zók közé, tekintsék meg 
tett az elnökségre. talmas nemzetközj munkás- Örömmel vennénk, ha eifo- munkánk eredményeit, s ha-

1!:s megkezdődött a konferencia. A tolmácsok 

I 

szervezetnek a moszkvai gadnák meghívásunkat és a zamenve mon<lják el kedves 
a világ 20 nyelvén adták közzé a szó1Wkok kongresszusa előtt, amelynek konferencia után napot haz-

, 
barátainknak, a közlekedési 

minden szavát. A kezek. latin, cirill. arab, egyik szakmai szervezetének zánkban töltenének. Szeret- és vasutas dolgozóknak, ho
kinai, japán betűkkel. írásjelekkel rótták a I büszkén vallja magát a Közle- nénk, ha ez alatt a néhány gyan élünk, munkálkodunk, 
jegyzeteket, hogy. o�ha�. elm?.ndhass�k: mit 1 �ed�ai, Kiiköt�i és Halász�!� nap alatt megismernék ma- tevéke_nységünkkel hogyan já
tett a konferenc,a tízmillió közlekedesi dol- 1 1pan Dolgozok Nemzetkozi gyar szaktársaik élet- és mun- rulunk hozzá hazánkban a 

Ennek a gondolatnak a jegyében szólt a 
jelenlevőkhöz a rhodéziai küldött. akinek 
minden szava vádirat volt a gyarmatosítás 
ellen, Kuba küldötte, aki népének diadalát 
szinte legendábá foglalta. a Mali Köztársaság 
néger 1,épviselője, a koreai Kim Eung Hyuk, 
a nigériai De Wuz,i és Louis Saillant a Szak
szervezeti Világszövetség főtitkára. 

gozó összefogásáért, jobbléte emeléséért. mi- , Szövetsége is. . kakörü!ményeit, szocialista s7.ocialázmus építéséhez. 
lyen határozatok szolgálják a békés össze- _ E_m�h a _konferen';1a jelen- hazánk a_lkotá5:1it, kult�ráli� Egyben kérjük, hogy adják 
fogá�t._ az im�eri?-lizmus elleni harcot. a nem- t�get �z 1s, hogy eppen n:a nevez:te�segeit es termeszeti át dolgozótársaiknak a ma
zetkoz, haladas ugyét. 1 van 16 ':ve annak, hogy a ne- 1Széps�geit. , gyar dolgozók legforróbb test-

Ezt a gondolatot tükrözték a beszámolók. a 
szakmai tanácskozások légköre, a baráti be
szélgetések egy-egy szélesre tárult mosoly, 
egy-egy féi'jias kézs;writás. Ezt visszhangozta 
a konferencia végét jelző dübörgő taps, s a 
világ félszáz nyelvén felcsapó üdvkiáltá,s: 

Részt vett a konferencián Louis Saillant, a me_t fasizmus f�lett aratott A_zon mur1ka.)kodtunk, h_ogy véri üdvözletét s biztosítsák 
Szakszervezeti Világszövetség főtitkára, ' in:oze_lemmel szamo� eur'?pa1 a„ tisztelt kuldot:t!!knek, �mnel őket őszinte s'zolidaritásunk
Alphonse Drouard, a Nemzetközi Szövetség 

j 
nep es annak mu1;kásos:-tálya I tobb leh�tőségu}<: _ .ny1lJék a ró!, együttérzésünkről. Tol

elnöke. Jevgenyij Cserednyicsenko, Siao Hun szabadul� fel � nac1-fas;�us, magya: kozleke<les�- es vasutas mácsolják tántoríthatatlan el-
, Chi, Guido Antonizzt. a szövetség alelnökei, zsarnoksaga �loL Jelentos ev- d_olgoz?kkal való ko'."7etle� ta- szántságunkat, hogy a világ 

Satish Chatterjee. Umberto Degl' Innocenti, 

1 

forduló 1:z, kul_o:1ose_:1 a Szak- l�lkozasokra, , -�rát1 bes�Jge- dolgozóival összefogva töret
Emilian Burkov, a szövetség titkárai. Brutyó szerve�eti VIlagszovetséghE;Z t':se.kre. RemelJuk, �ogy Jelen- lenül azon munkálkodunk 
Já1Ws a SZOT főtitkára. Kossa István közle- tarlozo szakszervezetek sza� le_tuk fon.tos ál!omasa les� a hogy belátható időn belül a; 
kedés- és postaügyi miniszter. ,rá:3. ..mert. a Szakszen·ezet1 n�p:�k es szakszerveze;ern_k egész világon megszűnjön az 

Egység! Béke! Mir! Frieden! Pax! Paix! 
A várakozásteli arcok, a csillogó szPmeTc, 

szinte éreztettél,, hogy messze, messze az An-
V1lagsz?vetseg �gy1k _fo;1_tos �o�o_t� testvéri kapcsolatoK ki- embernek ember által való ki-
fela�a�nak t�rtJa a, békeert, ep1t<:5en_ek. , , . . . zsákmányolása virágozzék a 

Sz-r,·-z-'1·•· nk-t az -" ....... ""e' .,4·o·· r-k----�.... tOViibba a fasizmus es a há- Szivböl k1vaniuk, hogy JOI teremtő béke • 

'-' ,e; ,e;& --=- --=-e„ 131 e• --=- •.., � ború elleni küzdelmet. érezzék magukat nálunk é5 
1 A magyar köziekedésí és fogadják úgy szeretetük.be a A napirendek. az ügyrend 

és a har�i szellem. fűzi össze vasutas dolgozók meg vannak magyar népet a magyar köz- és a bizottságok összetételén�k 
.. .• _ , 1 győződve arról, hogy ez a leke<lési doJgozókat, mint elf�gadása„ után a sz_övet�ég 

Az elnökség megválasztása 
után Alphonse Drouard 
mon<lotta el megnyitó beszé
dét. Elöljáróban köszönetet 
mondott a két magyar szak
szervezetnek, s az egész ma-

gyar népnek a 
megrendezéséért, 
folytatta: 

konferencia 
majd így 

- 46 ország küldöttei gyűl
tek össze a föld minden ré
széről. A jelenlevők különféle 
politikai és szakszervezeti né
zeteket képviselnek, különbö
ző társadalmi és gazd015ági 
rendszerekben élnek, de 
ugyanaz az egységtörekvés és 
ugyanaz a harci szellem fűzi 
össze őket. 

Önök rr>utatják a legékes
szólóbban mi is voltaképpen a 
mi nagy nemzetközi szakszer
vezeti családunk. önök tanú
sítják, hány felé sugárzik szét 
szövetségünk, mekkora hatást 
gyakorol a nemzetközi mun
kásmo?galomra a Szakszerve
zeti Világszövetség, amely 
napjainkban 107 millió tagot 
számlál. Továbbiakban a vi
lágpolitikai helyzet néhány 
problémájával foglalkozott, 
szólt a konferencia célkitűzé
seiről, majd így folytatta: 

kényszeríthetjük a rea.i<c10s egységes kuzdelmet donto mo- konferencia sikeres munkát amilyen nagy szeretettel kö- tagiai soraba egyhangu sza
erőket is az általános Jefegy- don sikerre vihessük a jelen- fog végezni a tisztelt kül- szöntjük önöket az összes ma- vazással felvették a kubai vas
verziésre, a békés egymás l�_gi ke<lvez? körülméJ?Yek kö- döttek telj�sítik tagságuk gyar közlekedési és vasutas utassza;cszervezet, a kubai 
mellett élés elfogadására és zott. LegJobb tudasunkkal megbízását és ez hozzá !og dolgozók nevében. tengereszszakszervezetet, a 
amelyekkel véglegesen felszá- akarunk foglalkozni azzal a kameruni kilcötői dolgozók-. az 
molhatjuk a gyarmati rend- feladattal, amely reánk hárul. indiai autószállítási dolgozók-, 
szert. Meg akarjuk :ismerni tag- Tolmá�solják testvéri üdvözletünket a calcuttai vasutasok-, vala-

Együties erővel meg kell jaink felfogását, hogy kibővit- mint az ol.a.sz tengerésze1, 
határoznunk iparágaink do!- sük tapasztalatainkat s a szak- Közben vasutas úttörők, mellett él€1Sét, a világbéke szakszervezetét. Ezután került 
gozóir,ak általános követelé- szervezetünkhöz tartozó vala- közlekedési és vasutas dolga- ügyét. sor a konferencia első napi
seit. Nemzeti és nemzeclcözi sí- mennyi országban tovább zók küld0t�ge vonult a te- Örömünkre szolgál, hogy rendjének beterjesztésére, 
kon ú; lendületet kell adni akarjuk fejleszteni a proletár rcmbe dobpergés mellett. Ne- szocializmust építő országunk melynek előadója Umberto 
egységes akcióinknak, ame- szolidaritás érzését. vükben Bánhegyi Ferenc, a fővárosában láthatjuk vendé- Degl' Innocenti, a tagozat tit-
lyek hivatva vannak megtörni Tesszük ezt azz.al az el.ha- budapesti igazgatóság dolgo- gül a ,ilág közlekedési do!- kára volt.. 
a mo1Wpóliumokat, korlátok tározással, hogy jó munkánk- zója üdvözölte a konferenciát. 
közé szorítani a kizsákmá- kal következetesen elő akar- - A szervezett magyar vas
nyalás tragikus követlcezmé- juk készíteni a Szakszervezeti utas és közlekedési dolgozó:;: 
nyeit és ellensú,lyozni a kapi- Világszövetség v. lkongresszu- nevében forró szeretettel üd
talista rendszerben uralkodó sát. vözlöm a Közlekedési, Kikö-
modernizálás és automatizálás Ezután Földv6ri Aladár. a tői és Halászatipari Dolgozók 
káros jelenségeit. Szakszervezetei III. nemzet-

Együt,tesen meg fogjuk von- Köz_lekedési és Száll!tási Dol- közi konferenciájának részve
ni. milyen sikereket értünk el gozok Sza•kszervezetenek fő- vöit, a világ minden részéből 
és milyen e62Jközök állanak 

I 
titkára szólt a konferenciá- összesereglett küldötteket -

rendelkezésünkre, hogy ezt az hoz. mondotta. 

A Szakszervezeti Világ,§zÖvetség 
V. kongresszusa előtt 

TiSztelt Konferencia! Ked- teremben elhelyezett feliratok 
ves t·e1u!égeink! A magyar hirdetik, a konferencia célki-
>közlekedési és vasutasszak- tűzése: egység és szolidaritás, 

Mi, magyar szervezett dol
gozók érdeklődéssel figyeljük 
a konferencia munkáját és 
meg vagyunk győződve arról, 
hogy ez az értekezlet olyan 
tevékeny munkásságot fejt ki, 
olyan határozatokat hoz, ame
lyeknek hatása világszerte ér
ződni fog a közlekedési dolgo
zók összefogásában és akarat
egységében, kedvezően befo
lyásolja a különböző társadal
mi rendszerek békés egymás 

Magyar vasutas úttörők, közlekedési és vasutas dolg-ozók üdvö. J· a konferenciát., 

szervezetek központi vezető
ségei és közel 300 OOO tagjuk 
nevében forró szeretettel kö
szöntöm a Közlekedési, Ki
kötői és Halászatipari Dolgozók 
Szakszervezetei Nemzetközi 
Szövetsége III. Konferenciá
jának küldötteit, köszöntöm a 
világ minden részéről hoz
zánk érkezett kedves vendé
geinket és a konferencia min
den részvevőjét. Forró szere
tettel üdvözlöm a konferen
ciánkon megjelent Louis Sail
lant elvtársat, a Szakszerve
zeti Világszövetség főtitkárát. 

Célunk: megvédeni a békét!! Diegvalósítani 
a leszerelést és a békés eg,•D1.ás mellett élést 

Nagy öröm és megti1Szteltetés 
számunkra, r..ogy nemzetközi 
szövetségünk a magyar közle
kedési és a vasutasszakszer
vezet bízta meg azzal a fel
adattal, hogy a III. Nemzetkö
zi Konferenciát itt Budapes
ten rendezzük meg. Biztosíta
ni szeretnénk a konferencia 
tisztelt küldötteit, hogy a 
magunk részéről igyekeztünk 
mindent elkövetni a tanács
kozások zavartalan lebonyolí
tása érdekében. 

a jobb életért, a nemzeti füg
getlenségért, a békéért! 

ln1Wcenti elvtárs bevezető
jében utalt a Nemzetközi 
Szakmai Szövetség szerepére 
a dolgozók szolidaritásának 
és egységakciójának fejlesz
tésében, amelynek célja a 
munka- és életkfü•ülmények 
javítása, a munkaidő csökken
tése a bérek csökkentése nél
kül, biztosítani a szakszerve
zetek és a munkások demok
ratilkus s?..abadságjogainak 
tényleges elismerését, szembe

dési, �ikötöi és ha�tipari 
I 

módosulnak. Napról napra dolgozo_k a nemze1-;1<O�1 mun- ny!(vánval6vá válik a béke 
k�sosztály fontos reszet alkot- eroinek a háború erőil'el 
Ják. szembzn megmutatkozó túlsú-

A konferencia beszámolói- lya. A nemzetközi munké.s
nak célja megmutatni, mi- osztály_ fő vívmánya, hogy a 
lyen körülmények között él- szocialista világrendszer je
nek és dolgoznak iparágaink lenti korszakunk fő erejét és 
dolgozói. Foglalkozni fogunk szolgáltat biztosítékot a győze
a legsürgetőbb problémáikkal lemre a békéért, a demokrá
és azokkal a módokkal, ame- ciá�rt, fi nemzeti független
lyek a megoldáshoz vezetnek ségert es a szociális haladá-
- folytatta. sért folytatott harcban. - Együttesen meg fogjuk 

keresni azokat az eszközöket 
és módokat, amelyekkel gátat 
Yethetünk az imperialista 
fegyverkezés élS agresszió ve
szélyeinek, amelyekkel elhá
ríthatjuk ·az atomháború ve- Tisztelt konferencia! Ke<l
szedelmét, amelyekkel rá- ves vendégeink! Mint ezt a 

Az egység, a haladás és a 
béke szelleme hassa át a kon
ferencia minden küldöttét. 

szállni a monopóliumok ha- A szakmai tagozat négy év 
talmával, megvédeni a bé- előtti koclerenciá'.d óta el
két, megvalósítani a leszere- telt időt elsösórban az jel
Jést és a békés egymás mel- lemzi, hogy az osztálty erővi
lett élést. , 

l 
szonyok egyre határozottab-

Ebben a küzdelemben - ba1t a szocializmus és a nem
mint mondotta - a közleke- zetközi munkásosztály javára 

A szocialista világrendszer fejlődésének új szakaszába lépett. Ugyanakkor a kapitalis 3 világrendszer a hanyatlás é, s felbomlás folyamatában va" Ez a folyamat a legnagyot . 
(Folytattú a 2. olda/011.) 
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(Folytaúí1 a,Z 1. oldalról.) 
erövel a ·kapitalizmus tő or
isz.ágában, az Amerika! Egye
sult Államokban mutatkozik 
meg. 

Statisztikai adatok bizo-
nyítják, hogy a többi vezető 
kapitalista állam termelésé
ben is lassú csökkenés közbeni 
stagnálás tapasztalható Mind
ezek arra mutatnak, hogy a 
ka1titalísta világot újabb meg
Tázkódtatások fenyegetik. 

A monopoltőke mértéktele-

nül :fokozza a munkásosztály 
kizsákmányolását újabb for
mákban. elsősorban a munka 
intenzitásának növelésével. 

A termelőerők és a tenne
lési viszonyok eUentét-e a ka
pitaiista világban egyre nö
vekszik. Ez súlyosbítja a pro
letariátus és a burzsoázia köz
ti ellentmondásokat és meg
gyo1-sítja azt, hogy a mono
polkapitalizmus állami mo
nopolkapitalizmussá váljék. 
Mindez rácáfol a burzsoá 
ideológusok hazug kitalálásá-
1·a, amelyek sze1int a jelenle
gi kapitalizmus népi kapita
lüanussá alakul. 

A tények azt bizonyítják, 
hogy a kapitalizmus soha nem 
t·olt annyira élósdi és népel
lenes, mint ma. Az imoeria
lizmus ragaszkodik pozíciói- , lloz, makacsul készül egy 

e&i, az akcióegység újabb si
kereket aratott - folytatta. -
Ebben az időS7.llk:ban a köz
lekedési dolgozók jelentős 
részt vettek hazájuk munkás
os7Jtályának általános harcai
ban, gyakran döntő mérték
ben hozzájárultak e küzdel
mek sikeréhez. 

A sikerek e-rősítik 
az eg,,sépt 

A harcok eredményeként 
létrejött sikerek erősítették a 
dolgozók akcióegységét és 
szakszervezeti egységét. A 
harc tüzében erösödött meg 
az országQS és kontinentális 
szakszervezeti egységre való 
törekvés főleg Afrikában és 
Latin-Amerikában. Elmond
hatjuk. hogy e harcok lénye
ges jellemvonása az, hogy 
nagy lépést jelent előre az 
egységakció és az egységes 
taktika alkalmazásában, amit 
a nemzetköz.i szövetségünk II. 
bukaresti nemzetközi konfe
renciáján hirdetett. 

Ezen egységharcok követe
lései elsősorba,i a következők: 
béremelés, a munkaidő csök
kentése a munkanélküliség el
leni harccal egybeköt,,e, vala
mint a szakszervezeti jogok 
megvédése és ki.szélesítése. A 
következőkben utalt azokra a 
körülményekre. amelyek aka
dályozói ennek az egység
harcnak. 

A referátum következő ré
szében a szocialista országok 
közlekedésének fejlődéséről, 
a dolgozók helyzetéröl és ezen 
országok szakszervezeteinek 
feladatáról beszélt. Kitért ar
ra a különbségre, amely a ter
melés. az automatizálásnak a 
dolgozókra való hatásában a 
kapitalista és a szocial ista or
szágok viszonylatában meg
mutatkozik. Utalt arra a nagy
arányú fejlődésre. amely a 
szocialista országokban a dol
gozók é!et- és munkakörül
ményeit i l lettien napról nap
ra megmutatkozik. 

Beszélt a szocializmust ep1-
tő országok s7..akszervezetei-

Az .8pitök Rózsa Ft'rE'nC J\Ji:: .. .-�lf'.,(1.f,:;.i Ott-honának homlokzata 
a konfere-r;.cJa ide}é:n. 

újabb világháborúra. Nagy- ! nek megváltozott. feladatai
szabású csata van kialakuló- ról. majd kifejezte azt a re-
ban a munka és a tőke erői . 
a demokrácia és a reakció 
erői, a szabadság és a gyar
mati rendszer erői között. 
Ezek a harcok megrendítik a 
kapitalista rendszer alapjait. 
A gyarmati rendszer már el
vesztette az uralma alatt tar
tott területek J,étharmadát. A 
gyarmati népek közel kilenc 
tizede letépte láncait - mon
dotta Im;iocenti eh·társ. 

A referátum második ré
szében a közlekedési dolgozók 
élet- és munkakörülményei
ról szólt a kapitalista és gaz
daságila11 elmaradt országok
ban. 

ménJrét, hogy a szocialista or

szágok közlekedési, kikötői és 
halászatipari dolgozók szak
szervezetei tovább fejleszt ik és 
erósíti1- kapcsolataikat o kapi
talista és elmaradott országok 
közlekedési szakszervezeteii,e! 
és torcibb harcolnak a nemzet
közi m u nká�egységért, a bé
kéért és a népek barcit.ságáért. 

A konferenciánk központi 
kérdése - folytatta - milyen 
módon, milyen formában kell 
ma a monopóliumok uralma 
elleni harcot folytatni. melyek 
azok a legfontosabb követelé
sek. melyeket elő kell terjesz
teni. 

A továbbiakban a termelé- Téves lenne feltételezni, 
kenység növekedésének a fog- hogy a jelenlegi politikai és 
lalkoztatottság színvonalára gazdasági körülmények között 
,·aló kihatásával a gépesítés, a kapitalista országokban a 
az automatiz.álás hatásával dolgozók élet< és munkakörül-
foglalkozott a beszamoló. ményei tartósan megja\'ulhat-

Az előző konferencia ,:\\a nak. Ez természetesen nem je-
:tclentő,; mértékben fejl6:l ek , lenti azt. hogy a szakszer\'eze
iparagaink dolgozóinak har- l tek tétlenül maradjanak. Fo-

MAC.YAH VA�UTA!-

kozniuk kel l  az azol1'!1aH jogo- szágokban növekedett a szak
kat követelő akciói u kat. ezt pe- szervezetek és a szakszervezeti 
dig össze kell hogy kössék a vezetők elleni üldözés. Ugyan
monopóliumok hatalma ellen, akkor a meglevő elismert jo
valamint a békéért és a társa- gok sem elegendők, hiszen 
dalom fejlődéséért vívott álta- azokat majdnem minden eset
János harccal. ben megcsonkítják. Ezekben az 

A szakszervezeti mozgalom országokban elsőrendű feladat 
egyik legfontosabb feladata: az a szakszervezetek autonomiá
életszí11vona1 emeléséért és a jáért. elismeréséért. a dolgozók 
teljes foglalkoztatottscigért összes jogainak tiszteletben 
folytatott harc. A szakszerve- tartásáért vívott harc, 
zeti akció első lépése ebben a Minden olyan küzdelem. 
harcban a munkabérek lénye- amelyet a kapitalista és gazda
ges emelése. amely ugyanak- ságilaJ? fejletlen országok dol
kor csökkenti a monopóliumok gozói a monopóliumok ellen. a 
szuperprofitját. politikai és gazdasági függet-

Az utóbbi évek gyakorlata lenségért folytatnak, része a 
külö�ösen a fejlett kapital!s_ta 

I 
népek oo,kéér� viv?H _h!3rcának. 

ot-szagokban azt b1zony1t1a. Ez elsorendu celk1tuzése a 
hogy az országos szmten folyó szakszervezeti mozgalomnak is. 

Ecuador és a Mali Köztársad.g küklötl.el. 

1961. MAJUS a 

sak vagyunk abban. hogy kon- politikai meggyőzödésből, 
ferenciánkon egységes állás- azért, mert állandóan kutatjuk 
foglalások születnek. valamint a dolgozók védelmének leg
olyan közös követelési plat- jobb módszereit. 
form. amely elősegíti ipar- Végezetül  - mondotta 111.no
ágaink összes dolgozóinak ak- centi elvtárs - szeretnénk fel-
cióegységét. hívni a figyelmet arra. hogy 

Konferenciánk felhívással 1961 nagyfontosságú év a nem-
fordul az összes közlekedési , zetközi szakszervezeti mozga
kikötói és halászatipati dol- lom szempontjából. December
gozókhoz. hogy erösítsék közös ben tartja Moszkvában V. 
akcióikat. szolidaritási és ba- kongresszusát a Szakszervezeti 
ráti kapcsolataikat. Mi a.mel- Világszövetség. a legnagyobb 
lett vogyunk, hogy létrejöjjön nemzetközi szakszervezeti szer
az összes közlekedési, kikötői vezet. amelynek 107 millió tag
és halászatipari dolgozók egy- ja van és aimelynek befolyása 
sége egyetien nemzetközi szak- ezt a számot jőval meghalad-
szervezeti szervezetben. Ez ja. A közlekedési .  k ikötői és 
nem öncél. Az egységre a 

I 
halászatipari dolgozók alapve-

munkásosztálynak szüksége tó P:·oplémáinak 1:1�':gvitat�a 
van. Az egység olyan eszköz, termeszetesen hozzaJarul maJd 
amely szükséges ahhoz, hogy a Szakszervezeti Világszövet
a munkások megvédhessél, ség kongresszusának sikeré
magukat és támadni tudjanak. hez - fejezte be referátumát 
Mi osztályszempontból va-

1 Umbe rto degl' Innocenti, a 
gyunk az egység mellett, mély Szakmai Szövetség titkára, 

A közlekedés l�uyege a népek 

és az országok összekötése 

A cyprusi küldött után Bru-
\ 

nvesen lehet harcolni a bé
tyó Járws. a SZOT fóhtkára kéért a háború ellen. 
szólt a konferenciához: Mi magyarok a világ sok · 

országa dolgozói kép,vi.selöinrk' - A Magyar Szakszerveze- jelenlétét hazánkban a nerrtek Országos Tanácsa, az egész zetköz; munkásszolidarit, s 
magyar szakszervezeti mozga- ú.iabb megnyilvánulásának t, -
lom. valamennyi szervezett kintjük. Ez m®elelő alkalom 
magyar dolgozó nevében me- arra ;s, hogy önök kedvn 
leg szeretettel köszöntöm a barátaink sa.iát tapasztalatai , 
Közlekedési-. Kikötői-• és Ha- alapján ítéljék meg_ hogy h<
lászatipari Dolgozók. III. Nem
zetközi Konferenciáját és an-
nak minden részvevőjét 
mondotta Brutyó elvtárs. tárgyalások nem elégségesek ll:ppen ezért az kell. hogy az 

a monopóliumo:, politikájával l összes szakszervezeti szeri:ek 
való hatékony szembeszegülés- erősítsék egységakdójukat a Az önök nemzetközi konfe
re. Ebből az következik, hogy nukleci,·is fegyverek eltiltá.- renciáJa olyan időben ü lése
sokkal határozottabban kell sáért, a teljes le.szerelésért, a zik. amikor a vi1ág haladó erói 
harcolni a munkahelyeken. a ·

1 

gyarmati rendszer teljes fel- - élükön a nemzetközi mun
vállalatokon belül épp úgy, számolásáért, a. békés egymás kásosztállyal n ehéz, de 
mint a szakmai és országos me1lett élésért. Ezeknek a eredményes küzdelmet folytat
szinten. megvalósítása lehetővé ten- nak a béke megvédéséért. a bé

né azoknak a gazdasági es kés egymás mellett élés poli-
�eni ,·agyunk 

ellenségei 
szociális problémáknak a tikájának érvényesítéséért, a 

, , gyarmati rendszer teljes fel-megoldasat, amelyek ma a számolásáért, a társadalmi ha-néptömegeket foglalkoztat- . 
a teehn i kának ják. Lehetövé tenné a dol- !adásért az e/lésZ vilagon. 

gozók életkörülményeinek ja- A monopoltőkés imperialista 
Az új tec-hnika bevezetésé- vítását. a gazdaságilag fejlet- erők különféle csoportjai aljas 

vel a munka termelékenysége mesterkedéseikkel útját akar-
erósen megnövekedett és csök- len országok megsegílé,;ét. ják állni a haladásnak. Kísér- gyan él a magyar munkás-kent a foglalkoztatottság. Ez Egyre nagvobb els�.ánts ggal Jeleik azonban sorra kudarcot 
arra indítja a szakszervezete- 1 fogunk _harcolni aze1i, hogy vallanak a béke. a szocializ- osztály a megszerzett hala
ket. hogy még eröteljesebben 1· meg\:S'.0stl5uk a dolgozok !0- mus. a haladás erőinek növek- lommal. 
követeljék a munkaido c:i<>k- rek\·es':t ; . a mun_kasosztal_y vő erején. A magyar szakszervezetek 
kentését azonos munkabérek nemzet, es nemzetkoz1 egyse- tevékeny szerepet játszanak 
mellett. A közlekedési dolgozók. gét. biztosíl�uk a békét. a de- Elvtársak ! A közlekedési abban. hogv a tervekből való-
nem elle„.ségei a technikai ha- 1 m_okráciát és a szocjális hala- dolgozók nemzetközi konferen- ság legyen és Magyarorszá-
!adcisnak, csak azok negoth• 

l 
dast. ciáján vagyunk. ahol a távol- gon felépüljön a szocializmus. . 1 ba is akarunk nézni. Gagarin ami a dolgozó ember életének 

l
kör

1
•etkezme,

k
1yein

ta

ek
l
_. 

t 
Le 

od
kel 

A bar«• �ik t>-re őrnagy a jövó közlekedé i esz- és munkájának soha sem lá-ep ezni a ap1 is a m er- közét próbálta ki. amely hi-,:iizálási elv:1: va�óságos �ljait az f'�yNig(ől függ szem. ho!(v még a mi életünk- tolt megkönn.vílését és szeb-
"'S a�ok kovetkezmenyeit a 

I 
l ben valósággá válik. bár ezzel bé tételét eredményezi. 

munkásokra. Meg vagyunk győződve ar- az itt ülők munkája is meg fog A magyar szervezett mun-
A munlumélkilliség növeke- 1 róJ, hogy a dolgozók gazdasági' nö,·ekedni. m ivel minden bi- kások n�y érdeklődéssel fo

dése és a Jets7..ámcsökkenles és sz.oc.iális kö\'eleléseiert ví- zonnyal az új közlekedési ág e;adták az V. Szakszervezet, 
ipaníga,nkban olvan problé- votl harc sikere mindenekelőtt - az ürrepülés dolgozóinak Vil.ágkonJ?resszus összehívásá
ma. amely az első helyen fo<s- egységüktől függ. Mi hataro- szakszervezetei is - a Közle- nak hírét fs lelkesen ké
lalkoztatja a közlekedési szak- zottan a közlekedési. kikötői és kedési' Dolgozók Nemzetközi szülnek a nemzetközi munkás
szervezeteket. A munkanélkti- halas,�-itipari dolgozók összes Szö,·etsé,\éhez fognak ta1ioz- osztály e harco.� seregszemlé
l 1ség növekedése súlyos kö, ct- szakszer\"ezeteivel való e!(y�ég ni. Hiszem. hogy ezt a többlet- jére. 
kezményekkel jár az összes mellett \"agyunk: Az akcióegy- munkát mindannyiac. örömmel Meq vagyunk yyóződve 6r-dolgozók élet- <.'s munkakörül- ség csak lwnl.rét, a dolgozók vállalják majd ! ró/, hogy e nagyi,!lentöség-Ü ményeire és V€·szélyezteti az érdekeill<'k valóban megfelnlő I Addig azonban még hosszú 

J 
találkozó tí1a bb lépést jelent egesz szakma, szakszer;·ezcti célkitúzések érdekében va ló- és küzdelmes út Yár ránk. A elöre a nemzetközi szakszerm_ozgalmat. Ezt tehat al_la_n- su!hat meg. Ez azt jelent i. ho�v k .. 1 k d ·sbe k "k„t -kb , vezeti egység /wlyreállitása doan figyelemmel kell k1ser- . . . . . 0· oz e .e_ e n. a . 1_ ? 0 en es 

1 nünk és erősítenünk kell har- nem _minden kerdesben kell a h_alaswt';>an szenezett_ <lol- útján. 
cunkat a monopóliumok politi- 1 

e�·etertenunk ?_hhoz. hogy ko- goz�k ".''.ll1ó1r'.1: e t�r:'l�tek A_ konferencia küldötteinek 
kaja ellen elsósorban azt kö- zosen cselekediunk. De azt 1s szakszen;e�et�11e . kulonosen 

1 
_ ugy gmidúlom _ megtis.zte

vetelve. hÓgy csökkentsék a jelenti, hogy az egység nem 
I 
n�gy fel�osse_g . har� . . Szere- lü feladnia. hogy eljuttassa ez 

munkaidőt. �arantálják _a fog- jöhet létre a munkásosztály PUk a ne?ek en��keze�hf:n -: : év deccnüx:rt'.ben Moozkvában 
lalkoztatottsagot. létes,tsenek érdekeivel ellent•.'..tes célkitü- am, , a _nezetek k ,_csei:éJ.esene�. sorrakeruló V. Szakszervezeti 
munkanélküli alapot . . , . .. 1 a kerde.sck megvi tatasanak cs Világkongresszus hírét or-

·• , . · . I 
zesek erdekeben. nem Johet I a nézeteltérések békés úton szárra és foJ?lalkozási ága min-/t 

.�?zle�ed

bf�' ,• dolgozo
g
ki:ia� 

1 
létre úgy. hogy közben �Ima- , történő megoldá�ának előfel- den� dolgozójához és a III. a ua 1s p1 o emaJa az e esz ad . a k • 0• 1 • 1 • é d 1 • t 1 1 - d "  f t ád · • .. . <öégügvi ellát.1s. a társadalom- r Jon .e mun as �z a \  r e- te .e e - e so:.en u ?n o_ssc ""'u. Nemzetkoz1 Konferenc1;:1 ha-

biztos
.
ítási es munkavédelmi k_eit ela�u�ó vezetők álláspont- ! Hi.sz_en _ ';- közleked_es le�yeg: t.�:oza�ainak v-'!::;reha.jtásárnl 

rendszer kivivúsa és megjaví- Janak biralata. a_n_epek es _ az orszaaok ossze eloseg1 tse annak s1keret. . . 1 . 
I 

I kotese. Ebbol fakad hogy he!y-

1 

H • . . . ··1 ·· • tá�a. Szamos kai:;1ta 1sta_ or- A Szakszervezeti Vilá!(szö- .. . . ' 
,. 

_ as�no.,;, e1:. . J?YU!l;O c�ozo 
szagban offenzivat ind1totlak • , 1 'h h "  

zetuk a haboru megakada.lyo munkat 10 erot es egeszseget 
az elért jogok ellen. főleg I vetseg _egy�_ege v_e, __ ez . 1."�-n zásáért .folyó kilzdel.emben sok kívánok a konferen�ia rész-
azért. hogv kitolják a nyugdí- 1 szakma, szove�segun_k a _Jovo- lehetóséyet biztosít. A közle- vevőinek - mondotta befeje-
jazás korhatárát. 

1 
ben ,s k:zdemenyezoen lep fel kectési. a kikölo

.
.. munkások zésül Brutyó elvtárs. 

A továbbiakb:rn azokról a ezt _illeloen. Mi eddig is ke- szá1;1talan esetben tanujel�t 
programokról szólt. amelyeket restuk a kapcsolat?t _nem • a adtak. hogy milyen ered.me- 1 (Folytatás a 3. oldalon.) 

a közlekedési dolgozók szak- Szak.szerrezeti V1lagszo1,etseg
szervezetei dolgoztak ki egyes hez tartozó szen•ezetekkel. saj
országokban a közlekedési po- nos, nem ra,itunk múlott . hogy 
litika új irányzatát illetően. eddig közretlenebb kapcsola t 

Szö,•etségünk támogatja a nem létesült, 
közlekedési dolgozókat és szak- . . 
szervezeteiket azokban az ak- Saiatos feladatok várnak 
ciókban. amelyelmek célja szakmáink dolgozóinak ázsiai". 
egy olyan közlekedéspolitika I afrikai és latin-amerikai szak
megvalósitása. amely megfelel szervezeteire. Ezek a szer\'ezc
az összes dolgozók ált'llános tek azt követelik. hogy fej
kö,·eteléseinek mondotta. lPsszék a külföldi monopól iu
Az ilyen problémák körül meg mok uralma alól megszabadílehet szen·ezni az összes hala- toti közlekedést. Konferenciándó erők összefogá;;át. el lehet 
szigetelni a legreakciósabb erö- kon ezekből az országokból 
ket. növelni lehet a szakszer- számos küldött vesz részt. 
vezetek tekintélyét és befol�•á- amely lehetővé teszi, hogy 
sát, valamint szerepüket az or- meghatározzuk :  milyen mód
szágok és a népek életében. szerekkel segítheti szakmai 

A szal:szen•ezeti tei-éken71se1, szövetségünk a leghatásosab
egész fejlődésének feltétele: ban ezeknek az országoknak kivívni. megi•édeni és fejlesz-
teni a demokrat ikus és sza k- szakszervezeti egységét és har-
szervezeti sz'!b/1rl�•'l i"""'"nt. cát ? teljes ne1:1z_eti_ függel_k':
J:-z elmúlt 1�őben a �onit,· J i  .l c1 I sé.ge1i, . ga_1d�s�g,_ '.'� szoc,ahs 
es a gazdas3gil�g feJletlen or kovetelese1 k1v1vasaerl. Bizto-

A konrerencia színhelyének etött"rében nemzetközi kfpkiálhtás é:I a 
magyar kö.tlekedési dolgoz6k képzömil\·é.szeti munkáinak kitiUitUa 

\'Oli JAtbaló 
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A gyarmati rendszer bukása 

(Folytatás a 2. oldalról.) 

A konferencia második na
pirendiének referátumát Sa
tish Chatterjee elvtárs a szak
mai tagozat titkára tartotta. 

- A nemzeti függetlenségi 
mozgalom fejlődése. amely az 
Andoktó1 az Indonéz sziget
világig megrendíti és biztos 
bukásra ítéli a szégyenletes 
IQ'armati rendszert. ma egyi
ke a legfontosabb történelmi 
jelentöségeknek - kezdte a 
bes:t.ámolót. - Hatalmas és el-

a monopóliuntok 

szolgáia•áhan 

Afrikában négy vasútháló-
1 zat a behatolás útját jelenti 

és ugyanakkor arra is szol
gál. hogy az országok kincseit 
elszállíthassák. Nigériában, -
ahol Nyugat-Afrjkában leg
boeszabb a vasúti Mlózat -, 
!!ll.Yetlen kelet-n.,·ugati irányú 
vasútvonalon lehet rne§köze
Uteni az ország: különböző ré
szeit. Az észak-déli 1ranvú 
Vasútvonalaknak pedig csak 
az a céljuk. horzy a mezőgaz
daság; cikkeket és a bányater-

ma már történehni tény 

Béut vett a konferenchln Koesa Jatdn közlekedéc. '8 postaügyi 
llliAlsder la. :Melle«e Loú Salllant, az SZVSZ ,_Ara éc AJnoolzzl 

- kU-

konferenciája óta hazánkban 
végbementek - kezdte besiá
dét Soproni elvtárs. 

Tudvalevő, hogy szocializ
must építő országunkban a 
termelés. az építés. a gazdál
kodá,s törvényerőre emelt nép
gazdasági tervek alapján fo
lyik. Az 1958-60-as esztendő 
a hároméves terv időszaka 
volt. 

Az elmúlt három év alatt a 
népgazdaság fejlődése min
den tekintetben túlhaladta a 
tervben me.i:!határowtt kerete
ket. meggyorsította a szocia
lizmus építését hazánkban. Az 
eredmén.vek alapja az volt, 
hozy a munkásosztálv pártjá
nak és népi államunknak " tö
megek érdekeit kifejező poli
tikája következtében tovább 
szilárdult dolgozó népünk er
kölcsi é.� poUtikai eqyséae, 
egyre erőteljesebben bontako
zott ki a tömegek termelési és 
1>0!itikai aktivitása. 

Az előrehaladás az ipar, a 
mezőgazdaság és az életszín
vonal emelkedését illetően 
egyaránt szembetűnő. A nem
zeti jövedelem 1960-ban 20 
százalékkal volt. magasahb, 
mint 1957-ben. Az ipari terme
lés 40 százalékkal növekedett 
három év alatt. A hároméves 
terv időszakában forradalmi 

· változás ment végbe a mező-
gazdaságban. 

Az elmúlt három esztendő
hen a dolgozók reálbére 9 szá-

közlekedési ágak legtervsze
rűbb komplex együttműködé
séről beszélhetünk. Hasonlóan 
nincs szó n'iunkás elboc»átá
sokról, mindamellett. hogy 
más népgazdasági ágak fel 
tudnák szívni bármilyen 
számban a közlekedés korsze
rűsítésével feleslegessé váló 
munkaerőt. De mi nem ezt az 
utat válasszuk. Elbocsátások 
helyett nálu.nk munkaidő 
csökkentést vezetünk be. 

Ismeretes. hogy azokban az 
országokban, ahol „ munkás
osztály kerfüt uralomra - így 
tehát hazánkban is - megvál
tozott a szakszervezetek sze
repe. Ma nálunk a szakszer
vezetek résztvesznek a dolao
zókat érintő minden kérdés 
megvitatásában, a törvények, 
rendeletek kidolgozásában. 
Egyre több olyan szerepet 
vesznek át, amelyet korábban 
állami szervek láttak el. Igy 
például tíz éve „ szakszerve
zetek végzik a dolgozók társa
dalombiztosítását. az állam 
anyagi eszközeivel. Példaként 
megemlítem, hogy 1957 ota a 
vasutas és a közlekedés; dol
i;ozók társadalombiztosítására 
mintegy 3 milliárd forintot 
fordított népi államunk. 

Hazánkban minden dolgozó 
és családt:a(lja ing11enes társa
dalombiztosításban részesül. 
1961. január 1-tól a tüdőbeteg 
gondozás minden állampolgár 
számára díjtalan. A közleke;
dés; dolgozók egészsége felett 
ma 788 üzemi orvos is őrkö
dik, akik elsősorban a beteg
ség megelözéséve1 az egészsé
ges munkafeltételek biztosítá
sával foglalkoznak. 

Tíz év óta. ugyancsak a 
szakszervezetek kezében van a 
dolgozók munkavédelmi prob
lémáinak intézése. 

Hazánkban a szakszerveze
teknek. mint a dolgozók leg
átfogóbb tömegszervezetének 
befolyása a swcializmus építé
sében való részvételre, igen in
taiziv. A szakszervezetek fel
adata tudatosítani a dolgozók 
között. hoitv további előreha
ladásunk záloga a termelés, a 
termelékenység állandó és fo
lyamatos növekedése. Vala
mennyien iól tudják. hogy mi
nél hatékonyabban segítik a 
szocializmllS építését. a nem
zeti jövedelemből, annál na-
nagyobb rész kerülhet felosz
tásra. Az egyéni és közö!'..sél;i 
érdek helyes összefüggésének 
megértését bizonyítja. hogy 
népgazdasági te1Yeinket év
ről évre túlteljesítjük. 

Szakmai szövetségünk célki
túzé.seinek valóraváltásában, 
sikerre vitelében mindenkor 

Hazánkban szó sem eshet a számíthatnak a szervezett ma
közlek�ési ágak közötti kon-

I 
g,·ar közlekedés! dolgozókra. 

kurrenc1a-harcrol Ehelyett a (Folytatás a 4. oldalon.) 
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(Fol,ytatás a 3. oldalról.) 

:ttlegtanulink értékelni 
a neDtzeiközi szolidaritást 

A jelenlevók lelkes tapsa 
I 

ügy rendezték hogy ebben a mellett kezdte hozzászólását szakmában ke;esetük 45 százaRap_�e! Av,la, a kubai közle- lékkal is emelkedett. 
kedes1 .�zöv<;tség titkára, szak- l\Iint ismeretes - folytatta mai szovets<:,gunk volt fótitk:á- b�zédét Raphael Avila -, a ra. Bevezetoben a következő- ha1ánk ellen indított invázió ket mondotta: 72 órá,·a1 a partraszállás és a 

- A korábbi konferenciá- harcok me"kezdése után -kon úgy vettünk részt, mint 
ö 

egy félgyarmati. politikailag és 
gazdaságilag az észak-ameri
kai imperializmus által ki21Sák
mányolt ország dolgozói ma 
úgy veszünk részt ezen a� ülé
sen, mint egy valóban szabad 
független és szuverén álla� 
fiai, egy olyan államé. amelyik 
a dolgozók vérének hullásáYal 
a hatalmat a munkások. a pa
rasztok és az ország hazaszere
t6 és haladó társadalmi réte
geinek kezébe helyezte. 

Ez a roppant horderejú tör
ténelmi tény, amelynek a ne
\'-'!_ l�ubai forradalom, teljes 
mertékben megerr'l.,íti azt a 
megállapítást, amely a konfe
rencia második napirendi 
pontjában hangzott el : ,.Az a 
hatalmas és szé!es,körű nem
zeti felszabadító mozgalom, 
a mely a Cordi1Zeráktól az in
donéz szigetvi.1.ágig megremeg
teti és kikerülh.etet/.enül hal.ál
ra íté!i a szégyenteljes gyar- Kuba népe nagy győzelmet mati rendszert, korunl, Legfon- arntott a gonoszság és a hábo
tosabb törté112lmi ténye." A rú el'öi felett, vagyis ebben az kubai küldött beszéde további esetben az észak-amerikai imrészében ezeket mondotta: perializmus felett. A kubai .. Allamosítottuk a kubai ipar közlekedési dclgozók közül ti-80 százalékát, ami azt jelenti. zenketten életüket áldozták, hogy a kubai dolgozók 75-80 h,,gy a forradalom életben 6/.ázaléka szabadult fel a kapi- maradjon. A kubai nép talán talista kizsákmányolás alól és mindenkinél jobban megtanuldolgozik a forradalmi állam. ta értékelni a nemzetközi szoazaz saját maga számára. lidaritás jelentőségét hiszen M�sreszt csökkentettük a ez volt egyik legfonto�abb télakbéreket. 30-4CJ:--50 _ száza- nyezóje annak, hogy el tudlék 

.

. kal: a reg! l�aszari;yákat pe-
1 

t�,k érbi �ikereinket, ki tudtuk d)g s_zmte J:cn-etel nelkul isko- vívni gyozelmünket. A kubai lák:J:ta alakítottuk át. Tízezer küldött befejezésül ezeket uj 1skolatermet építettünk vi- mondotta· 
<léken és �- hegyekben.'· - A k�nferencián jelenlevő 
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munkásosztály nem v�aszthat
ja el a szociális és gazdasági 
célokért vívott küzdelmet a 
békéért, az újabb háború fe
nyegetó veszélyének elhárítá
sáért vívott harctól. Ezért fon
tos és idószerú az a feladat, 
hogy összefogjuk a közlekedé
si dolgozók erőit, megerósítsük 
a különböző országok sza•k
szerveze!einek akcióegységét a 
békeharcban, amely korunk 
elsórendű és legsürgósebb kér
dése és közvetlenül érinti a \'1-
Jág valamennyi emberének lét
érdekeit. 

lóen előirányoztunk olyan I százalékot. 1965 végén a villa- nek fokozottabb felvilágosító 
nagy munkákat, amelyek célja mosított és dieselesített vasút- és propagandamunkát kell vé
széles körben bevezetni a vil- vonalak hossza eléri körülbe- geznie a közlekedési dolgozók 
lamos és a diesel vontatást, a !ül a 100 OOO km-t. körében, szorosan össze kell 
gépesítést és az aut.omatizfüást. Folytatjuk az önmúködó jel- kapcsolnia a kongresszus elő
s tovább akarjuk javítani a zóberendezések és a központi készítését a békéért, a gazda
Yasutasok élet- és munkakö- irányítás bevezetését a fonta- sági és a szociális követelése-
rülményeit. sabb vonalakon, a hétéves terv kért vívott harccal. 

A szovjet vasutasok a hét- végére mintegy 20 OOO km A szovjet közlekedési dolgo-
éves terv második esztendejé- hosszúságú vonalon. zók tevékenyen részt vesznek 

A vasúti karbantartási mun_ az V. szakszervezeti világkong-

A béke erői 
d iadalmaskodnak 

" kákat, a ki- és berakodást gé- resszus előkészítésében. Erre 
' pesítjük. Nemrég fejeztük be a kongresszusra úgy ké

egész sor új vasútvonal építé- szülnek. hogy tovább erósítil: 
sét. l\Iindez együttesen azt baráti kapcsolataikat a szo
eredményczte. hogy az elmúlt cialista országok dolgozóinal: 
években a vasúti dolgozók S7AÍ- szakszervezeteivel. tovább saé.. 
ma százezerrel emelkedett, s lesítik együttműködésüket a 
jelenleg elé,:i a 3 300 000-et. tőkésországak szakszervezetei-

- A Közlekedési, Kikötői és vel. 
A világon bekövetkezett vál

tou'.tsok kialakították a béke é$ 
a haladás Igazi erőit, amelyek 
képesek megfékezni az impe
rialista agresszorokat. Ha min
den nép kitartóan harcol a 
békéért, a leszerelésért, a h.á
borús eszkőzök megsemmisí
téséért. akkor el lehet kerülni 
a világháborút. Meggy6zódé
sünk, hogy a béke erői diadal
maskodnak a hábortí er6i fe
lett. 

A szovjet néptől idegenek az 
agresszív szándékok. Gyűlöli a . . .. _ . . , . háborút. Népünk s így a szov- tando elotti telJes>t<cSe érde
jet közlekedési ' dolgozók is, kében terven �elül több millió 
minden erejüket és tudásukat I tonna árut szállítottak. ennek 
a békés alkotó munka szol"á- l megfelelően a vasúti köz!eke
lat.ába állítják. 

ö I dés a hétéves tervben körül-
Az utóbbi két esztendő mér- · belül egy esztendő elönrre tett 

lege azt mutatja, hogy a hét- szert. 
éves tervet határidő előtt telje- ! Befejeztük az 5000 km hosz
síteni fogjuk. Elég csak annyit szú Moszkrn-lrkuts=k vasút
mondani, hogy a hétéves terv 

I 
vonal

.
nak és a Moszkt,ából a 

elsó két esztendejében az ipar Don-medencébe és a Katik<i
&sztermelése a tervben elő- zusba vezetö vonalak víllamc
irányzott 17 százalék helyett 

\ 
sftását. Ez utóbbi 1500 km-es 

22,l százalékkal nótt. Az 1961- szakasz. Számos vasútvonalon 
es esztendó azonos időszaká- , villamos és diesel vontatás 
hoz �iszonyí•.va 9 százalékkal van. Jelenleg a vasút egész 
lett magasabb. áruforgalmának körülbelül 45 

Az ipar egész termelése százalékát villamos é, diesel 
1960-ban az I:11 .1. �cihez ús:.o- vontatással bonyolítjuk le, és 
nyítva 45-s.zörösfre emelkedett. a hétéves terv végére ez az 

A hétéves tervnek megfele- arányszám mar eléri a 85-87 

Halászati Dolgozók Nemzetkö- Hadd biztosítsam önöket ar
zi Szakmai Szörntségének ró!. hogy a szovjet közlekedé
még nagyobb figyelmet kell si dolgozók a jövóben is segi
forditania arra. hogy szorosabb tik az egység megeréí.sítését. 
kapcsolatot létesítsen a gyar- támogatják a tókés országok
mati és a gazdaságilag elma- ban éló közlel,edési dolgoz& 
radt országok közlekedési jogaikért vívott harcát, sokol
dolgozóinak szakszervezeteivel dalú támogatást nyújtanak a 
- mondotta befejezésül. - Az gyarmati és függó országol; 
V. srnkszervezeti világkong- népeinek, hogy végérvényesen 
resszus ö,;szehívásávaJ kapcso- ! felszámoljá.k a gyarmati rend
latban a nemzet közi szövetség- , szert. 

Keressük meg az ak�ióegység 

megteremtésének leghatékonyabb eszközeit 
„A ku!dottek nagy tetszése n?gy kub&.i szakszervezet azzal kozben Jelentette be, hogy va- bízott meg, hogy nemzetközi )_amennyi nagy arisztokrata- szóv-el.ségünlme'k adjak át egy ·,.lubot, luxushotelt, ahol r�- kubai zászlót a Latin-Amerigebben kizá.I'.ól'.1g bárók és a� kában folyó i{r,perialistaellenes _ ,
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ült kezetes leszerelési politika feleltek rá. Ugyanigy, a Közle-

1 
ségtelenill és okvetlenül meg

amerikai mllllomosok jelen- harcnak kontinensünk, elsó '.:"1: _ ._ u1., __ . �t e . nm , mellett. Ma, tiz év múltán, kedési Nemzetközi Szakmai ,·ílág!tja majd az V. szakszer
hett� meg, ezt a forradalom 6zocialista köztársaságunk jel- ! "". ::,za,.��ze •• ,_ezeti V1l�gszovet- minden szakszervezet az atom- Szövetség akcióegységre hívó vezeti \ilágkongresszus, az ott 

atalalutotta . m.un\iá51;:lubokká. képét. � magunk részéról biz- 1
. 6ég f? ... :.k.iranak_ fe�zolalására. leszerelés mellett foglal állást. javaslatai válasz nélkül ma- szerepló valamennyi szervezet 

A forr�da!om 1_eh�tové tette a . tosítjuk önöket _ fejezte be �eszédct az „ alá.�b1akban ki- Békeharcunk e sajátos pontjá- rad.nak az lTE níszéröl. Mi�rt? nemzeti á.l.l,ásf.o� tisz-
do!g�z?k elef- e� "?-unl�akörül- a küldöttek lelkes tapsától kí- 1 

vo.nat.o5'.11' lrn�lJük. nak vizsgálat.a tehát lehct-óvé Nos, meg kell mondanunk: teletbentartasával. 
men, em;k __ megiavitásat. • sérve -. hogy a 1-"Ubai nép 50_ .. -:-:- örom =�i�mra, hogy az; teszi a változásokat, az áll.ás- azért, mert a val�ban e A munkásosztálynak és 

. Azonkn-ul, _hogy általam,s- hasem engedi meg, hogy le- onok konferenc1áJán� �t:1dha.- pont módosulásokat olyan szervezetek nemzetkoZI veze- szakszervezeteinek _ szerin
sagba� emelték a �rek szín- győzzék, folytatja hazafias, de- �m _a Szakszerv�zeJ1 . "._11.ágszv- szakszervezetek részéről, ame- �ősége, _az ITF vezetősége épp- tűnk _ meg kell határozniok 
v�alat -:- amely fo-20 SZáza- mokratikus, szocialista forra- v�tség mdeg, tesaven udvozle- lyek kezdetben vagy negatíve, U_?)'., mint az S:i:5ZNSZ veze- állásfoglalásukat a to'"kés 
lekig tened országos méretek- dalmát. Biztosak vagyunk ab- tet - k<;zdte a besziédét Sall- vagy habozva foglaltak állást. tosege nem valaszolhat ne- rendszerben végrehajt.ott álla-
ben . "':"'· � legfontosabb közle- ban, hogy a Haza, vagy halál! lant elvtars. Mélységesen meg vagyunk künk s�bad�n. Nincs meg mosítással és végbement tech-
kedes1 vállalatoknál a béreket jelszó alatt gyózmi fogunk !  Világszövetségünk egyik győződve például arról, hogy n_emz.etkozi snnten az az _ak- nikai haladással kapcsolatban, 

legfontosabb célja a különböző minden on;zág szakszervezete, c�ós�ba��. an:ie11:i:e1 ig�- még pedig határozott po!Hikai 
országok szakszervezetei kö- akár az SZVSZ-hez, akár az zi �epol_itikat, iga?''. általa.- elvek alapján, amelyek arra 
zött érintkezést teremteni, SZSZNSZ-hez, akár a Keresz- nos � t�JC;> !eszer<;_les_1 pol!ü- indítják a munkásosztályt, 
hogy ezzel elósegítsük a köl- tény Szakszervezetek Nemzet- ká_t, :gaz� békes e?yutté!es� po- hogy a monopóliumok politi
csönös megértés szellemét és közi Szövetségéhez (CISC) tar- litikat vállalhatnának es igazi kai hatalmát a néptömegek ha-
az eg�sz világ dolgozói kbzött toznak. akár pedig függetle- harcot a gyarmatosítás ellen. talmával váltsa fel 
az akcioogvsé" leghatékonyabb nek, nem tartozván egyetlen Egységpolitikánkat két pár: 
eszközeinek felkutatását. nemz.etközi központhoz sem, huzamos vonalban kell fej-

Itt ismét éreztük, hogy fel- megvalósíthatnának valamifé-
, 
Ie_:;z�ni: újra é� �jra, m;i!ulen 

le közös paktumot a békéért koru.lmények közott akcwegy
buzog bennünk a nemzetközi az általanos és teli'es leszere: ség-javas!atokka.Z kell /eUép-

szeretnénk még harekonyabbá lésért, a különböző gazdasági nünk a nemzetközi szakszerve-szolidaritás szándéka, amelyet 

1 tenni. és társadalmi rendszerben éló zeti mozgalomban az alapszer-
államok békés együttélésének ve.zetektól a legmagasabb szín-

Az SZVSZ-en beW1 nemzet- valóraváltásáért. tig és egyben mindig le kell 
közi szövetségeink felooata, Meggyőződésünk, hog·y ez le- !ep!eznünk a dolgozók el.ótt a 

Kubai küldöttek magyar vasutasok kö�ben a konferencia szünetében 

A dolgozó nép leguagyohh csap�sa 
a háhorú 

hogy szorosabbra vonják a 
kapcsolatokat a Szakszerveze- hetséges lepne. úgy gondol
ti Vilá.gszöt•etség és a kérdé- juk: a munkásosztálynak, a 
ses szakmai kategóriák dolgo- munkásosztály tömegszerveze
zó tömegei között és megszi- teinek a felooata. hogy kezd.e
!árdítsák a nemzetközi mun- mfoyezőleg lépjen fel e téren, 
ká.sszolidaritás összes formái.t. hiszen tudjuk, hogy az impe-

Az SZVSZ 1945-ben kiálli- rializmus makacsul kitart sötét 
tott születési bizonyítványa szándékai mdlett, s hogy az 

már arról tanúskodik, hogy a imperializmus, élén az ameri
világszövetség azért született kai imperializmussal, továbbra 
meg a II. világháború végén, is a fő háborús 1,-eszély. 
hogy tömörítse a világ mun- Olyan konferencián, mint a 
káseróinek maximumát a bé- miénk. nem elég megemlíte
ke megórzéséért és megvédé- nün.k, hogy propozíciókat tet-

C�rednyicsenko elvtárs, a 
I 

dolgozoi helyeslik a nemzetkö- sóért, a háború és minden há- tűnk az ITF-nek az NSZSZ 
szovJet vasutasszakszervezet zi szövetség munkáját. Nem- borús ok ellen, az imperializ- szintjén és az SZSZNSZ-nek 
fótHkára hozzászólásában töb-

I 
zetközi szövetségünk sorainak mus ellen vívott harcra. Az az SZVSZ szintjén. Nem elég 

b1 kozott ezeket mondotta : bővülése. tekintélyük jelentós utóbbi 15 esztendöben és ki- pusztán sajnálkozni azon, hogy 
- Mi, annyi ország külön- t megnövekedése a közlekedési ,·á!tképpen a legutóbbi idö-

1 
javaslatainkat rendszeresen 

bi.izö közlekedési ágazatainak dolgozók körében arról tanús- szakban az SZVSZ úgy tekin- elutasítják. Meg kell keres
képviselői_ azért gyűltünk itt I kodik, hogy a dolgozók he- tett erre a harcra, mint, ami nünk az okát, hogy miért uta
össze, hogy megvonjuk nemze- lyeslik a nemzetközi szövetség nem lehet közönséges szónoki sítják el javaslatainkat, ho
tí szövetségünk munkájának tevékenységét a közlekedési harc. gyan utasítják el, milyen elvi 
mérlegét az elmúlt négy dolgozók létérdekeinek és a A nemzetközi erőviszonyok alapon. Mindenekelőtt meg 
esztendóről, megvitassuk mun- demokratikus szabadságjogok. mai fázisában a békéért és az kell vizsgálnunk saját javasla
künk problémáit és kicserél- nak védelmében a béke és a imperializmus ellen vívott a tainkat, hogy csakugyan éssze
jük véleményünket a világ népek biztonságának megeró-

1 

béke hívei és a háborús uszí- rúek voltak-e. Másfél é,·e az 
dolgozói előtt a legfontosabb sítésc érdekében. tók között a demokrácia hívei SZVSZ külön levelet intézett 
problémákról. A szovjet közlekedési dolga- és az imperialista erők között az SZSZNSZ kongresszusához, 

Az eddig elhangzott beszá- zók :nagy figyelemmel kísérik folyó harc nagy szen·ező mun- javasolva a két nemzetközi 
molók alapján azt !álom, hogy a különbözó országok közleke- 1 kát s a munkásosztály szerve- központ találkozóját, hogy kö
a II. nemzetközi konferencia dési dolgozóinak és szakszer- zett erőinek jelentós mozgósí- zösen dolgozzunk ki gazdasá
óta a Közlel,edési, Kikötői és vezeteinek harcát az idegen tását teszi szükségessé. gi és szociális akcióprogramot 
Halászatipari Dolgozók Nem- katonai támaszpontok ellen, Haladunk-e ezen a téren? az egész világ szakszervezetei 
zetközi Szövetsége jelentős atomfegyvereknek e támasz- Okvetlenül. Emlékeztetném számára, hogy az általános és 
munkát végzett a hozzánk tar- pontokon történó elhelyezése önöket arra, hogy mintegy tíz teljes leszerelés időszakában a 
tozó szakmák különböző kate- ellen, a teljes leszerelésért, a évvel ezelőtt amikor aláírtuk dolgozó tömegek érdekét a 1eg
góriái egységének megszílárdí- béke érdekében. a híres és tö�ténelmi Stockhol- messzebbmenóen szolgálja ez 
tására. nemzeti és nemz.etközi A dolgozó nép legsúlyosabb mi Felhívást az atom- és ter- a program. 
viszonylatban egyaránt abban csapása a háború. Háborúban monukleáris fegyverek eltiltá
a harcban. amelyet az élet- a dolgozók közül kerül ki a sáért, a szakszervezeti világ
és munkakörülményeik meg- legtöbb áldozat, ugyanakkor mozgalomban még jóformán 
javításáért. s a társadalmi ha- elveszítik a hosszú harcok és csak az SZVSZ tagszervezetei 

To,·ábbra is keressük 
az egység úiját 

!adásért vívnak. nagy áldozatok árán megszer- foglaltak állást az atommag- Az SZVSZ javaslata ésszerű 
A Szovjetunió közlekedési zett vívmányaikat is. Ezért a fegyverek eltiltása s a követ- volt. Visszautasították. Nem is 

felmerüló akadályokat, meg 
keLZ magyaráznunk az a.kadá
lyok eredetét és meg kell mon
danunk, hogy kik felewsek ér
Wk. 

Elvtársak! 
Ezen a konferencián önök 

igen fontos témákat vizsgálnak 
a gazdasági, szociális és szak
mai kérdések terén. Azt mond
hatnám, hogy olyan témákat, 
amelyek nem is a közlekedési, 
kikötői és halászati dolgozók 
sajátságos és kizárólagos té
mái. Önök komolyan tanulmá
nyozzák - és csak gratulálha
tunk vitáik komolyságához -
a szakszervezetek állásfoglalá
sát az állnmosításokkal és a 
technikai haladással kapcsolat
ban. Ezeket a kérdésekeL két-

Az osztályharc 
új formákat Ölt 

Az osztályharcnak ma állan
dóan fejlódö korszakát éljük. 
Az osztályharc új és új fonná
kat ölt, állandóan gazdagodik 
olyan értelemben, hogy a 
munkásosztály köré egyre in
kább tömöríti a monopóliumok 
politikájától szenvedó lalkosság 
más rétegeit is. 

Megállapítjuk és önök is 
megállapít.ják, iparosít.ott és 
elmaradott tökés országbeli 
elvtársaink, hogy ma a tökés 
monopóliumokra és az impe
rialistákra az események ál
landó nyomása nehezedik, el
sósorban azért, mert a szocia
lista világrendszer az egész 
emberi társadalom fejlődésé
nek döntő tényezójévé vált. 

Megállapít.hatják s már meg 
is állapították önök, hogy ;;. 
tőkés monopóliumokra és az 
óket kifejező kormányokra há
rom irányból nehezedik nyo
más. Elóször a tömegek köve
t-sései felől, a tömegsztrájkok 
fejlódése felóL Ezek a követe
lések szinte állandó nyomást 
jelentenek. A mi feladatunk, 
hogy napról napra jobban fo
kozzuk a követelések nyomá
sát. 

A tőkés monopóliumokra ne
hezedő második nyomás abból 
a növekedő befolyásból ered, 
amelyet a tőkés országok dol
gozó férfiaira és asszonyaira a 
szocialista országok do�ozó 
férfiainak és asszonyainak 
nagyszerű gazdasági és szociá
lis eredményei gyakorolnak. 

Végül a tőkés monopóliu
mokra nehezedó harmadik 
nyomás a gyarmati rendszer 
széthullásának gazdasági és 
szociális következményeiból és 
azokból a vivmányokból ered, 
amelyet az imperializmus alól 

(Folytatás az 5. oldalon.) 
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(Folytatás a 4. oldalról.) re nézve ez annyit jelent, hogy l vezeteinek, valamint az összes 
állandóan ébereknek kell len- baráti szervezeteknek véle

felszabaduló népek harcolnak nünk a kapitalista monopóli- mény- és tapasztalatcserék ré
ld. mok programjaival, működé- vén okvetlenül közös platfor-

vai kongresszusra. Ez a közös 

I 

közi szakmai konferenciája. üdvözli iparáaaink dolgozóinak 

platform a nemzetközi prole- nagyszerű harci szellemét és hatalmas egys_éges �kcióit. . • 
. . , . ,. . Dolgozóink igen tevékeny, gyakran elsorendu szerepet 3at-

tariatus UJ gyozelmemek plat- szanak a tőkés országokban a munkásosztály példátlan arányú 
formja lesz. követelési mozgalmaiban. Akcióink szá.mbeli nagyságuknál, Tudjuk, hogy valahányszor sével és sajátos terveivel mot keU !kidolgozni a moszk

válságban van a kapitalista szemben. Meggyőződésem elv-
vi!á.g, valahányszor omladozik társak, hogy nem hiába beszél
gazdasága és szociális felépité- tem éberségről az önök konJe
se, a tőkés monopóliumok és renciáján. Bizonyos vagyok 
kormányok igyekeznek megha- benne, hogy a konferencia és 
tározni az e kö„ii!ményekre ér- valamennyi itt jelenlevő kül
vényes szakszervezeti politikát, döttség már „riadókészültség
amelyet igyekeznek alávetni ben" van. Dehát olyan idő
saját érdekeinek. szakban élünk, ameJy tele van 
Az éberség fontossága megrázkódtatással, amely tele 

van új kovásszal, olyan kor
Allandóan, az imperialistael- ban, amely annyira döntő az 

lenes éberség állapotában kell j emb�i társadalom jövőjére, 
lennünk. Szakszervezeti szerv- hogy az SZVSZ-nek és tagszer-

Az új vezetőség 
A pénzügyi beszámoló, va- Siao Hung-chi (Kína). Guido 

!amint a határozatok, tilt.a- Antonizzi (Olaszország), főtit
kozó táviratok, f€.lh!vások el- kár, Satish Chatterjee (India), 
fogadása után került sor a titkárok: Umberto degl' Inno
szakmai tagozat vez.eti>ségének centi (Olaszország), E. Burkov 
megválasztására. (Szovjetunió). 

A szavazás eredményeként 
\ 

A konferencia A. Drouard 
elnök: Alphonse Drou.ard elnök zárós..avával ért véget. 
(Franciaország), alelnökök: E. (A hozzászólásokra lapunk!Jan 
Cseredn·yicsenko (Szovjetunió), visszatérünk.) 

A konferencia áll alános határozata 
A közlekedési, kikötői és halászat.pari dol11ozók III. ne-mzet

közi szakmai konferenciája helyesli a nemzetközi szövetségnek 
az elmúlt négy esztendő alatt végzett munkáját. Ez a munka 
emelte a közlekedési dolgozók nemzetközi egységének és szo
lidaritásának színvonalát abban a harcban, amelyet gazdasági 
és szociális követeléseik teljesítéséért, a békének és a népek 
függetlenségének megvédéséért vívnak. 

Nemzetközi szövetségünk egységes akciói, állásfoglalásai és 
megnyilatkozásai, az általa me11szervezett tapasztalatcserék, 
valamint azok a Mgy nemzetközi munkásszolidaritási kampá
nyok, amelyeket ,i leuutóbbi időszakban Lefolyt hatalmas har
cok érdekében fejtett ki - ezek mind elősegítették a világ köz
lekedési dol.gozói testvéri kapcsolatainak erősödését. 

A közlekedési, kikötői és halászati dolgozók szakszerveze
tei egységes feladatainak meghatározása és kidolgozása céljá
ból a III. nemzetközi szakmai konferencia megvizsgálta a 
nemzetközi helyzetnek, a közlek.edési dolgozók életkörillmé
nveinek és harcainak alakulását a legutóbbi konferencia óta 
eltelt idöszakba.n. 

A szocialista országok népeinek alkotó munkája és békés 
1111ózelme, a nemzeti felszabaditási mozgalom erősödése és sike
rei, a munkásharcoknak a fellendülése, amelyekben a közleke
dési dolgozók jelentős szerepet játszottak, olyan hatalma.'! 
áramlatot alkotnak. amely alapjaiban támadja az impería.!ista 
vi!ágrendszert. 

A nemzetközi küzdőtéren bekövetkezett nagy jelentőségű 
változások a szocialista. rendszer és a világ munkásosztálya 
érdekében hatnak s ezek korunk fő erejét, a győzelem birtosí
tékát alkotják a békéért, a demokráciáért, a nemzeti függet
lenségért és a szociális haladásért folyó harcban. A szocialista 
orszá11ok, a nemzetközi munkásosztá.Z11 és az eoész béketábor 
ma olyan hatalmas erőt képviselnek. amely meg tudja .hiusítani 
az iml)erialisták háborús pTovokációit és lehetővé teszi az em
beri.'iég számára a harmadik világháború elkerülését. 

A szocialista világrendszer továbbra is rohamos léptekkel 
halad a termelés, a technika és a tudományok területén. ahogy 
ezt oly dicsően bizonyítja Jurij Gagarinnak, az Októberi Forra
dalom gyermekének, az első űrhajósnak a hőstette. A Szov
jetunió nyitotta meg az egész emberiség számára az utat a 
1;ilágí!rbe. s ezzel ismét megmutatta. hogy a szocia.lista társa
dalom mtl� enamények dérésére képea a béke és az em beri 
haladas érdekébe·n. 

Ezzel napról napra kiáltóbb ellentétben az Egyesült Álla
mok monopóUumainak befolyása alatt álló imperial ista álla
nwk em11·e élesebb gazdasági és politikai ellentmondásokkal 
küszk�d'!'!k·. Ezek az áUam�k minden eszközzel. pártütő kísér
letek ut,an is igyekeznek fekezni a nemzeti felszabadítási har-
cok kifejlődését, folytatják a fegy1,-erkezési versenyt és szabo
tálják a leszerelési tárgyal<isokat. Az amerikai imperialisták 
legutóbbi agressziója é$ intervenciója Laoszban és Kubában 
ismét megmutatja agresszív természetüket, azt, hogy az impe
rializ!'lus dühödten eUenzi a népek igazi fügoetlenségét. Azok 
a gyozelmek, amelyeket a népek, különösen pedig Kuba hős 
népe vívtak ki. ugya11iLkkor azt mutatják, hogu már kudarcra 
lehet ítélni az imperialista szándékokat. Ebben a helyzetben a 
konferencia úgy véli, hogy a közlekedési dolgozók és szakszer
vez�teilc első�endií feladata harcolni a békéért, segíteni a, dol
go�ok aktfo eberségét, hogy eredményesen tudjanak szem be
�al.tni a háború erőinek mesterkedéseivel. A konferencia fel
hwja őket. fo11janak öss2e és küzdjenek 

- a nukleáris fegyverek elti!tásáért és 4 fe{JIJverkezési 
verseny megszüntetéséért, 
. -. � békére. és a népek függetlenségére állandó veszélyt 
:,e_le_nto imperialista katonai támaszpontok kiürítéséért az egész 
világon, 
, • :- az d!talános és teljes 1.eszerelésért és a békés együtt
elesert. 

.. - a s�ol_i�aritás !e:ilesztéséért az algéri!ii nép irónt, amely 
fuggetlensegeert s azert ktizd, h ogy az Algériai K:izttírsaság 
ide,f!lenes k<:r'.'�nyával való tárgyalások útján áliitsák helyre 
a„ beket A�en_aban,_ az önrendelkezés alapján, Algéria teljes 
fugg!itlensege erdekeben és területi integ-ritésá.nak tiszteletbentartasaval, 

- a 111,armati rendszer teljes felszám.olásáért 
. - a békeszerződés alá.írásáért mindkét német állammal és a ,ert_. hogy Nyugat-Berlin szabad, demUitarizált város leínlen· a Nemei Demo�ratik1'.s Köztársaság szakszervezetei azon fá: radhatatlan erofesziteseinek támogatásáért. amelyek célja 

Zanzibar és Algéria killdöttci. 

összefogni az egész l\'émetotszág dolgozóit a nyugatnémet re
vansísták demilitarizálása és otomfegyverkezése ellen, 

. -:- a japán-amerikoi kotoMi szerződés felmondásáért -
miutan az egyik előidézője a távol-keleti feszültségnek, a japán 
s�kszervezetek és a japán nép hatalmas harcain,ak támogatá.
saert. 

A tőkés világon a monopóliumok uralkodnak, fokozzák 

koncentrációjukat és egyre szorosabban ellenőrzik az ál_la�
hatalmat. A tőkés világ gazdaságát állandó bizonytalansag es 

egymást mind sűrűbben követő válságok jellemzik. Ez a gaz
daság nem képes teljes kapacitással termdni és megfelelni a 
népi tömegek törekvéseinek. Il11en körülményei, között a nagy
tőke - bár elkeseredetten továbbra is ellenzi a dolgozók min
den gazdasági követelését - igyekszik a lehető legnagyobb 
mértékben megszilárdítani és kiterjeszteni minden országban a 
maga, gazdasági hatalmá.t és ennek alárendelni a dolgozókat 
mint osztályt, hogy megfelelő manőverezési lehetőséget bizto
sítson magának. 

A tőkés országok közlekedésében általában megnövekedett 
a tőke és a vállalatok koncentrá.lása. A vasúti közlekedésben, 
amel11 a legtöbb esetben állami kézben van, általánosan fok:>
zódott, mint a monopólista államkapitalizmus sajátos vonási. 
az általános érdekek alárendelése a. monopóliumok osztály
érdekének. t.kes bizonyítéka ennek az európai közlekedési pool 
és a közös píac országai vasúti és közúti közlekedésének fej
lesztésére kidolgozott program. A tengeri közlekedésben, kü
lönósen a kőolaj- és szénszállítás ban kibontakozott válság 
szintén segíti a monopólista koncentrációt. A légitársaságok 
megállapodásai és fúzió, szintén a töke nemzetközi méretű 
koncentrációjának irányában hatnak. A kis és közép halászati 
vállalatok és a halászszövetkezetek egyre nehezebben birkóz
nak meg a nagy halipari vállalatok flottáival számos tőkés or
szá{lban. 

Ez a fejlődés különösen kedvező volt a tőkések profitja 
szempontjából, kei:ésbé kedvezett viszont a dolgozóknak. 

A nagy nehézségek és hataJmas arányú osztályha·rcol;; árán 
kivívott jelentős sikerek ellenére, az elért béremelések nem 
mindig ellensúlyozzák az áremelkedéseket, amelyek általánossá 
válnak a tőkés országokban. A béremelések messze elmaradnak 
a dolgozók követeléseitől és szükségleteitől, pedig ugyanakkor 
emelkedik. a munka termelékenysége. A fokozottabb, bár bur
koltabb kizsákmányolás formái között a dolgozók általánosan 
elszegényednek és egyre ke1;ésbé tudják ellensúlyozni testi és 
szellemi igénybei,ételüket. 

A tőkés országokban uralkodó munkaviszonyok elemzésé
ből kitiínik, hogy tőkés 1Jiszcmyok között az ésszerűsítés, a gé.._. 

'IanganylkA küldöti>e, 

pesítés és az aut<mt(ltizálá.� fejlődése igen súlyos gazdasági és 
szociális következményeklcel jár: növekedik az állandó munka
rtélküliség, esilc a szakmai képzettség szín vonala, fokozódik a 
munka intenzitása. gyakoribbak a szakmai betegségek. A mo
nopóliumok az állandó munkanélkülisé11 nö·velcedését igyekez
nek a, maguk jai•ára úgy felhasználni, hogy az egyik országból 
exportálják azt más országokba, hogy így nyomást gyakorolja
nak a fogl.alkoztatott dolgozó/e béreire. lly módon megint csak 
a ma-auk profitja érdekében ha.'iználiák fel a munkanélküliek 
tartalekseregét. 

Ezeket a következményeket csak részben és átmenetileg 
tudják enyhíteni azok a jooos követelések, amelyeket a szak
szervezetek támasztanak. hogy me111,éd1ék tagja ika. t a haladás 
tőkés viszonyok között jelentkező hátrányos következmények
től. 

Az az áUandó haTc, amelyet a tőkés orszá11okban a szak
szervezetek a köziekedés korszerűsítésének és ésszerüsítésének 
7>rogramjai és ezek megvalósítása ellen vívnak, még m ielőtt e 
tervek megvalósul nának és jelentkeznének hátrányos követ
kezményeik. harc a tőkések akciója el!,en akkor, amikor ezek 
megpróbálják megsziiárditani uralmukat úgy, hogy a technikai 
haladást kizárólag saját céljaiknak megfelelően szervezik meg. 

A szakszervezeteknek ez az akciója segíti a munkásosztály 
általá no., mozgalmát abban a harcban. a.melynek álla ndó célja 
a dolgozók hatalmát áll/tani a monopóliumok hatalma helyébe. 

Teljesen ellentétben ezzel. a szocialista országok k-0zleke
��si dolgoz?i számár°: _a tec�nik;a rohamos fejlődésével em1ütt-
1arnak az u1abb szocialis v,vmanyok. az életszínuonal állandó 
és .

f
\ta;lános emelkedése. a munkaidő csökkenése, az adók le

sza.litasa, 1,-agy teljes meg.�züntetése. Ezzel is bebizonyosodik 
annak„a rendszernek erkölcsi és anyagi fölénye, amelyben 
megszu,.it az ��b:-rnek em_ber �ltal történő kizsákmányolása és 
a technika fe1lodese az e11esz tarsadalom javát szolgálja. 

Ezért van az. hom1 a szocialista odzágok • dolgozói, a ter
melőeszközök urai. akik twlják. hogy a termelékenusé,Q növe
kedésének és a tech nika fejlődésének (l11ilmölcseH 1:alam-ilyen 
fo"'.'ában ők élrezik, a váll.a.latok vnet.-5sé(Jfrel egyenjogúan 
te�·ekenyen vesznek részt a termelékenység nöt·elésében és a 
fgchnika fa.ilestiésél>en. 

A közlekedési, kikötői és ha.lászatipari dolgozók III. nemzet-

osztá.lyjellegüknél, politikai szinvonaluknáZ fogva kiemelkedők 
és erősítik a nemzetközi akcióegységet és szolidaritást. 

A közlekedési dolgozói< akciói egész fronton tánwajá.k 
a monopóliumok hatalmá.t és segítik súlyosan megrendíteni az 
imperialisták uralmát. 

Gazdasági harcaik igen gyakran és helyesen összekapcso
lódnak általános politikai, imperialistaeUenes, a béke és a le
szerelés érdekeit, a népek nemzeti függetlenségét szolgáló kö
vetelésekkel. 

Az elmúlt esztendők folyamán megvívott főbb harcok 
alapján a konferencia úgy véli, hogy az alábbi főbb követelé
sek megfelelő alapul szolgálnak a monopóliumok elnyomó, fo
kozottabban kizsákmányoló politikája elleni egységes harchoz: 

- a bérek, különöse,;, ezek állandó részének felemelése, 
- a munkaidő csökkentése a bérek csökkentése nélkül, 
- a szakszeTvezeti jogok, különösen a sztrájl,joa meg-

védése és kiterjesztése, újabb szakszervezeti jogok kivívása az 
üzemeken belül, 

- a szakmai képesítés megvédése és értékelése meofefeló 
bérezéssel együtt, 

- védelem a munkané[kü.liség ellen. 
- társadalombiztosítási rendszerek kivívása és megjaví-

tása. 
A monopóliumoknak a munlrosok helyzetét súlyosbító és a 

békét fenyegető gazdasági koncentrációjával és politikai koalí
ciójával szemben a konferencia úgy véli, hogy elsőrendűen 
fontos kifejleszteni az akcióegységet üzemi, országos és nem.. 
zetközi szinten. 

• H�onlóképpel} tovább keU fokoznunk a küldöttségcseréket, 
a ket- es sokoldalu kapcsolatokat a világ közlekedési dolgozói 
lr�zött, függetlenül hovátartozásuktól. A konferencia mege-lége
dessel állapítja meg. ho11y az elmúlt években ezen a területen. 
nagyarányú hal,a,dás következett be. Ez a haladá.s határozottan 
bízo_�yítja, hogy mc11 lehet találni a közös nyelvet, lehet közös 
ak�iokat folytatni a bennünket foglalkoztató alapvető problé
makkal kapcsolatban. 

Tová.bb kell haladnunk ezen az úton és még mesizebbre 
kell tekintenünk. Az a po!itika, amelyet ,r,elcünk meg kell hiú
sítanunk, a nemzetgazdaság rendszeres válsága.i-ra épít. A mo.. 
nopóliumok jelenlegi expanziós politikája á.Ltal sújtott összes 
rétegeket össze lehet fogni a közös haTcban. 

Egységes munkánknak a következő e lvekre kel! támasz• 
kodnia: a dolgozó tömegek követeléseiből kell kiindulni prob• 
lémáik megoldásához; meg keLZ szervezni harcukat a monopó
limnok e llen és közvetlen célokat kell eléjük tűzni; el keU szi
getelni azokat az erőket, amelyek akadályozzák e célok eléré
sét. 

Azokat a rendszeres erőfeszítéseket, amelyek célja ebben 
az értelemben megtalá.lni a találkozási po-ntokat nem lehet el
választani azoknak a szakszervezeti álLásfoglalá;oknak a szük
ségszeru megbélyegzésétől, amelyek hátráltatják és akadályoz
zák az egységet s így ártalmára vannak a közlekedési dolgozók 
alapvető érdekeinek. A közlekedési, kikötői és ha,lászati dol
gozók alapvető érdekeinek. A közlekedési. kikötői és ha.lászatí 
dolgozók mindennapos tapasztalataik alapján egyre jobba.n 
megértik, hogy harcuk annál eredményesebb. minél szilctrdab
ban fogn,a.k össze közös akcióban, világosan meghatá-ro-zott cé
lokért. 

Most, az V. szakszervezeti világkongresszus esztendejében 
a konferencia felhívja az összes közlekedési. _kikötői és halá
szati dolgozókat:. vegyenek tevékenyen rész( a munkásosztá.!y 
e na/J'l/ nemzetkozi kongresszusának előkészítésében és sikeres 
lebonyolításában, felhívja őket arra, hogy kettőzött erővel 
vigyék: előbbre a világ összes szakszervezeteinek nélkülözhe
tet�enii;I fo7:tos epuüttműködését a dolgozók, közös harcaik és a 
vilagbeke erdekében. 

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

1 2 5 0  óra társadalmi munka 
Szeged állomás dolgozói a terület mindig nagy gondot 

1 
vasúti szolgálat, a szállítási okozott a városnak. 
feladatok teljesítése mellett a A vállalást lelkes munka kö-

1 társadalmi munkából is kive- vette. Aprilis végén és május ' szik a részüket. Május elseje első napjaiban mintegy 300-an t1sz.tele.tére, �ett vállalásaikban b1igádokat alakítottak és 
a lobbi kozott az 1s szerepelt, rendbehozták az elhanyagolt h�gy ren��ho�k _az. állomás 1 \<'rületet, összesen 1250 társa
varos feloh kornyeket. Ez a ,  aalmi munkaórával. 

Közvetlen utazási lehetőség 
Berl in és a Balaton között 

.A . Né'!let Demokratikus 
I 

rend összeállításánál a nyara-
!<-oztá�·sa�ag Vasúti��zgatósága lók kívánságait is figyelembe 
1s elkesz1tette a maJus 28-tól vették. Ez lesz az első nyár szeptember 30-ig érvényes amikor Berlin és a Balato k< nyan menetrendet, amelyben 1 .. .. . . n_ ? 
a többi között a Berlin-Buda- z�tt „ hálok.ocs1kon, atszallas 
pest között közlekedő Hungá-

, 
nelkul tehetik meg a hosszú 

ria expressz menetideje 45 ·utat az NDK-ból hazánkba ér
perccel megrövidül. A menet- kező fürdővendégek 

Nem az én váltóm . . .  
• Az_ egyik nagy állomás helyett_es fönöke járja a teret, el

len?rzest .tart. Ahogy ilyenkor szokas „striguláz" az őrhelyen és 
�kinget �obbra�balra. A váltóőr csak áll . . .  · Kevés szó hang_ 
z,k . :  . Mar tovabb n:enne, amikor a váltóőr dícsekP.dni kezd: 
tess;1k m�qnézni a valtómat, csak úgy ragyog! - mutat egy 
valoban Jolkezelt. tiszta váltóra. 

• .. Ez derék dolog! lgy kell! - hangzik a dicsérő szó. Aztán a 
fo_no_k megpillant a ragyogó váltó szomszédságában egy másik valtot. �mely salakos, piszkos, papucsain vastagon ül a homo
kos oia,. 

_ - Hát ez? - érd-eklődik a szolgálati vezető a Piszkos váltora mutatva. 

. -.. A.z? -:- kéje.< öröm ül a váltóőr arcán. - Na tetszik látni_ a }1;1

1

lonbseget ? Ez ne,:n az én vált?ml Ez a Jóskáé! A Balogh J?skae. Nem vagyunk am egyfo-rmak kérem! - legytnt •·-zevel. a =-

- ;'1 frmök _csak áU . . .  Gond.�latok �i�rálnak a fejében: nem aé' en allomasom . . .  nem az en utasitasom . . . nem az én uálto•n . . . - ahom, ezt ,nondani szokták a vasútnál H - k' • i>á!tó. i!t„ méterrel a tiszta váltótól? Talán e�11 ;,,ás�� �::é� /\Tas. tolunk idegen emberPké? Nem szól csak csóvál<n , • • • 
Az „ bak , ,. 

-- a ,e1et. 
area „ ter mintha megsejtené. m ilyen ond l • l.:a t,arognak a i·ezetö fejében. Elpirul, besomfordál a� őrh

o 
f

tok 

�aparó S?er.�::timot é.< r>/(IÍOS kannát t-esz a kezébe aztán ,;:,:ri;; ttsztogatni a vasút. mindnyajunk váltóját. 
· a 
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Ke1nény kézfogás A szerkesztöség üzeni 
Bognár Károly Tapolca. Szilá

d! Sandor szeged. Balogh Ignác 
Szolnok. Tótka K:\rolY Szeged, 
Molnár István Komárom. Bol-

El6bb hadd muta.sssam be azokat, akik kezet 
fogtak e{ll/mással: hatalmas termetű holland 
hajós az egyik, Frederic Meiss, Amsterdamból. Filigrán, ragyogó fekete szemű a másik: s. 
Harsono, Indonéziából • • •  
„ T�b� vo�t ez a kézfogás -. amelyet baráti 
o!eles is követett -. mint jelkép és ,udvarias
sag: szimbólummá magasodott a tágas elö
csarnokban, ahol sok nyelven beszéltek sok
�é!e e7!1berek egy kérdésről: a békéröl, a· meg
ertesrol. 
, Egy szó volt azért. amely mindig visszatért, 
es amelynek kiejtése majd minden nyelven 
ugyanaz: a szolidaritás. Erröl beszélgetett a 

holland munkás az indonéz munkással is. 
- Az Indonéz Szakszervezetek Nemzeti 

S�öv�tség�nek, a SOBSI--nak mintegy 2,8 mi:lw tag3a van. Egyike a Távol-Kelet nagy, 
er.os szakszervez:eti szövetségeinek. A SOBSI 
bator. egyenes, imperialistaellenes követelése
ket tűzött a zászlajára, és ezeket a tömegek 
egy emberként tették magukávé - mondja 
Harsona, miközben jegyzetfüzetét nézi. 

- Ismerjük a ti munkátokat - vág rá 
Frederic Meiss mosolyogva. Hatalmas. erős 
kezében szinte eltűnik a cigaretta és miközben 
beszél, kék szeme dacosan. egyenesen villan. 
- ts mert ismerjük. feladatunknak érezziik, 
hOflll a dolgozókkal meg iS ismertessük, hogy 
milyen bátor, hazáját szeretö szorgalmas nép 
az indonéz és milyen nagyszerű munkásosz
tálya van. 

Amikor a konferencia megkezdődött, a kül
döttek megismerkedtek egymással, a hatalmas 
termetű hollandus azonnal az indonézeket 
kereste. Hamarosan meg is találta öket és az 
elsö perctől kezdve igazi, mély munkásbarát
ság szövödött közöttük. A sors kiilönös szeszé
lye: mély, öszinte barátság az egykori gyarnia
tosító ország fia és a szabaddá vált ország fiai 
között. 

- Csakhogy minket nem valamiféle udva
Tiasság köt össze. hanem a proletár szolidari
tás és ez a legnemesebb dolog a világon -
teszi hozZó, Frederic Meiss. 

Az indonéz szakszeTvezeti központ. a SOBSI 
következetesen harcol Nyugat-l'Tiánnak, a hol-

landok által még megszállott területnek a fel
szabadításáért és ezért súlyos áldozatokat is 
hoz. 

- Nyugat-Iriánban a gyaTmatosító hatalom 
megtiUotta a munkásszervezetek, a szakszer
vezetek működését. Ezért a SOBSI aktívái 

illegálisan keresik fel a nyugat-iT'iáni munká
sokat, 1s . magyarázzák meg nekik a harc 
fontossagat, a szervezkedés jelentöségét -
mondja az egyik indonéz munkás miközben 
jelvényt cserél az egyik külföldi cÍelegátussal. 

- Milyen a többi imperialista hatalom ma
gatartása a nyugat-iriáni kérdésben? - kér
deztem S. H:1.rsonot. 

- Mint mindig, most is halogató. taktikus 
a magatartásuk. Amikor az indonéz állami 
delegá_cfó Kennedy elnökkel tárgyalt és Nyu
gat-Irian helyzete is szóba keriilt, mást mon
dott az USA elnöke a tárgyalásokon és mást 
az utána tartott sajtóértekezleten. Gyakorlati
lag az USA is támogatja a holland megszál
lási Nyugat-Iriánban. 

- Mi, holland munkások, akik szerveze
��ink�en élénk politizálást folytatunk. egy
ontetuen valljuk, sajtónkban is ezt hagoztat
juk: Nyugat-Irián az indonézeké, az Indonéz 
Köztársaság terntészetes és elidegeníthetetlen 
része - mondja az amszterdami munkás. 

- Hazár.k megszakította a diplomáciai 
kapcsolatokat Hollandiával, jelentös holland 
ipari és közlekedési létesítményeket államosí
tottunk és államisitunk. Mintegy kétezer ha
jómunkás távozott el egyik percröl a másikra 
a SOBSI felhívására a holland lobogó alatt 
hajózó hajókról. - mondja S. Harsono. 

- De a mi ,,diplomáciai ka•pcsolatunk" örö1G 
és megbontliatalan - mosolyog Frederic 
1\1eiss, miközben átöleU indonéz munkatársait 
-, mert a proletár szolida,·itás talaján áll. A 
mi diplomáciánk a megértés. az összefogás 
diplomáciája, Ezért gyöz mindenütt a világon. 

Két kemény munkáskéz. egy hatalmas fehér 
és egy apró barna fogja, szorítja egymást. És 
a szemek örömkönnyeket ragyognak. A kék 
földgömbjelvényen szikrázik a délelötti nap
fény . . • 

- Szigeti -

dtzstir Gyula B�k(-<:c�i:tb"' Né-
meth Pál Szerencs, Szentgáli Ist
ván Gyöngyös. Vincze La.1os Sze
ged: Leveleiket lapunk anyagá
hoz felhasznAIJuk. 

Lówi Béla Budapest, Joó :;stván 
Németi, Haraszin Kárai:, Bán
réve, I.tjú Laj0:; Várpalota: lile• 
tékesek figyelmét felhfvtuk a le
velükben jelzett problémákra. 

Pulai Isiván J\Iihályháza: Le
vélben válaszolunk. IfJ. Pajor 
László, Simontornya: Tudósítását 
köszönjük. További jó munkát. 
Boldizsár Gyula. Békéscsaba: Nem 
CSélkiné szalmája cimú írását 
helyszűke miatt nem tudjuk kö
zölni. A mi lapunkban eJCyéb
ként sem lenne olyan hatása, 
mint a helyt lapban, v;:i.gy még 
inkább faliújságon. Virág Gellért, 
lbikosllget: verse közlésre nem 
�lT<:almas. T6tltf". TtKro"v. Szeged: 
Válaszát iudomásul vettük. 

Rónásl r.stván Bsla::.sa�yarmat. 
Letti Ferenc Pécs. Boldizsár Gvu
la Békéscsaba: m�jus elsejével 
kapcsolatos írásuk kéS\'e érkeLett. 
V-irág Lajos, Kiskunhalas: 1\olá]usi 
\·erse laozárta utftn érkezett. Tót
ka Kúroly Sze�ed. Boldi7�c;ár Gyu
la Béké6csaba Szentgáli tst,•án 
Gv6nuyös: Leveleiket helyszűke 
miat'. nem tudjult közöJnL 

Július 9-én lesz a vasutasnap 
A magyar forradalnú mun-

\
ben minden év július hónapjá

kás-paraszt kormány az au- nak második vasárnapján le
gusztus második vasárnapjá- gyen. 
n'.'-k_ vasu!a�napp:i . nyilvánítá� A határozatnak megfelel· sarol szolo mrn1sztertanács1 1 oen 

határozatot akként módosftot- a;: idei vasutasnap idöpontja: 

ta, hogy a vasutasnap a jövő- • július 9. 

Közlekedési Dokumentációs K iá l l ítás 

a Budapesti I pa r i  Vásá rol" 
. f',- Köz}ekedési „ Dok:1m�ntá-

1 
darabok szemléltetik a músz.a

cw a Muszak.1 Konyvkiado pa- ki fejleszté&ben a dokumentá
v�lop.jában bemuta!j.a �úki?- ció alapján elért eredménye. deset, a dokumentác10s k1adva-

1 k t nyok, gyorsfigyelölapok stb. e 
· . . . . 

áramlását. Tablók, fénykép- A kialhtast a dolgozok fi. 
felvételek, modellek és núnta- gyelmébe ajánljuk. 

* 

Három kitüntetett szocia- - Képzömúvés1.eti kiállítás 
lista brigád kezdeményezésé- Sátoraljaújhelyen. A sátoraija

re baráti estet rendeztek Sze- újhelyi hazafias népfront által 
rendezett képzőművészeti ki-

ged-Tisza pályaudvar keres- állításon Kerényi István fó
kedelmi dolgozói. A családias intéző. vasutas képzömúvész 

A Kossuth Könyvkiadó a összejövetelen a feleségek és festményej is helyet kaptak. 

termelési agitáció közvetlen több szabadnapoo 'va�utas is - Kiváló eredmények szü
segítségére új füzetsorozatot részt vett. A jól sikerült ren- 1 

l�tfok a fe!,szab_ad�lás és __ május 
indított. A sorozatból elsőként dezv · nyröl z • ta • k 

, 1 tiszteletere rnditott unnep1 

Nem magánügy 

e a -0 is 50 szo műszakban Komárom állomá-R�v�sz G:11· _lSfv_án: .  Nem ma- . esik a szegedi vasutas"k kö- son. A műszak alatt tehervogamigy cimu muve Jelent meg. � "tt 
' , 

natonként 145 tonnával továb
A füzet 2 forintos áron kap-

zo · 
J 'I é · bítottak többet. mint koráb-

ható a könyvesboltokban. Te- . - u ítts közeil n rotokialli- ban. Tíz nap alatt negyvenkét 
kintettel arra hogy a termelési taSt rende-z; a pécsi igazgatóság irán•·vonatot indítottak. 
agitációval kapcsolatos kiad- szakszervezeti bizottságának ' 

vány eddig igen ritkán jelent fotoköre. A kiállításon az igaz- - liét száu..,ékkal teljesitet-
meg, a sorozatot a szakszer- gatósághoz tartozó szolgálati ték túl az élüzem szint köve

vezeti bizottságok és a dolga- helyek valamennyi amatőr fo- 1 telményeit a felszabadulás 17. 

zók figyelmébe ajánljuk. tósa részt vehet. , é,1'ordulója és május elseje 

Vastaps az Operaházban 

_ Ojabb három brigád nyer- \ tis_�t<;l�t�re tett vállll:1ásuk tel

te el a szocialista címei Sze- , Je.sltesevel a szolnoki v'.'suta

ged-Tisza pályaudvaron Ezzel sok. A_ m_un_kában. a _szoc1�1st� 

h t ·tt ki . - 11 1 · kT' ! bn;;aa cimert kuzdo bngado., 
a ra no az o eve e I un- i ártai< élon tetett brigádok száma. •' • · 

1 - Néhányan Gyöngyösre ;s \ . .  Légfüggönnyel látták el 
ellátogatnak a III. Nemzetközi • az ';>!, k°;"szeru d1es�lmoz_dony: 

A meghívott vendégek már műsorszám végén hosszan-
hét órakor száll-ingáztak az tartó tapssal köszönte meg a 
Operaház felé. Fél nyolc előtt művészek játékát. Amikor le
néhány perccel a külföldi ven- gördült � f,Uggöny, a n�té

dégek is megérkeztek. s mire ren, a páho,yok�a� se�k, .. sem 

fel „ d"l f" .. . • mozdult. A kuoa1 küldottek 

Szakmai Konferenciára érke- J".vit�. muh';lY kapuit az Eszak1 

zett külföldi küldöttek közül .  Jarmt;Jav1toban. A 1�7 méter 
1 Megtekintették a Szerszám- és hosszu._ .1�0 méter sz:1,es �ar

• Készülékgyárat. majd a 32-es nok óri�s, kapuit a J�r':1uvek 

1 TEFU kultúrtermében gvön- uuatt g, akr�n }�)! n}'�l\ a" �ar: 

. gor u t a uggony a neZ<>- v�zénylet,ével még sokáig üte- 1 téren, egy�U,µ1 üres folt sem 
I 

mesen zúgott a taps. 
gyösi dolgozókkal találkoztak. tam. A� mfi a, oro_s ho�':"a.1:zo 
"' 

I testek altal előállltott Jegfüg-
. göny megakadályozza a csar-

maradt. Az Operaház múvészei. a 
Fiatalodik 

a Keleti-pólyaudvar 
A meghívó 10-én estére a zimekar, Ferencsik János Ye- 1 

Magyar Operaházba hívta a I zényletével, legkiválóbb ba 
konferencia küldötteit. Az ! lett-tánco::,aink, Lakatos Gab-
egésznapos tanácskozás után 

1

, rieUa, OrOJz Adél, Fülöp Vik- A Keleti-pályaudi:ar külső 
bizony jót tett egy kis kikap- tor és a többiek művészi iá- homlok7.atát még a múlt é,·ben 
csolód�. _A referátumok „és � ,ék•.'.kkal valóban rászolgáltak rendbehozták. A napokban az 
hozzászolások után a fulne,, az elismerésre. érkezési oldal kijárati csar-
jólesett egy kis zenét hall- Lám, ami siép, ami muve-

, nokában is befejeződött a 

gatni, de a szemnek is nvug- k, , 111:iJus 11-én a küldöttek és a megfi!l'Yelók a kivilá�itott Szabadság I 
munka. Most a csarnok belse-

, sai, a ,ar ze."leben, akár tánc- · 'be ' h · t t · · 1 
tató, gyönyörködtetö volt az haJ6vaJ klrándUlást tettek a Dunán. Je n es a ozza ar ozo epi.t et-

játékban ozoknak is megnyeri re' sz k tat 'sán f 1 • "tásá 
a látvány, amely a színpadon 

.,_,_...,. _____________ .,.,..,.,..,.,..,.,.,_...,. _____ .,. - e aroza • e UJI · n 

tárult a nézők elé. A jól ösz- darab, hanem a szereplők és A csarnoki peronokon fel-

1 
nok kihűlését. 

- Társadalml munka a Vi
dám Parkban. A veszprémi 
vasutasok közül sokan vállal-
ták, hogy társadalmi munká
ban részt ves7.nek a városban 
épülő Vidám Park ép1tésében. 
A vasutasok többsége túltelje
sítette vállalását. 

- Az utóbbi idöben sokat 
javult a szervezettség Keszt
hely állomáson. Ebben a szak
szervezeti bizottság mellett a 
bizalmiaknak is nagy részült 
van. 

tetszését akik előtt nemcsak a • 
1 
d0lgoznak a szakemberek. 

szeá1litott műsor, Bartók : Fá- a zene is ismeretlen. Igy vol- lfJ"u'sa'g't nagygyu"le's k"ulfo"ld't vendégekkel szerelt új, modern kétkarú 
ból faragott kil'liiyfija és Cso- tak Afrika söretbórú fiai, az I fénycsöves kandeláberek kan- - Családi háza.k épülnek a 

d
á

la
to

_s _
ma

n,
d

�ri
nj

�, �a_lamin5 ázsiai és a latin-:imerika kül- A VIII. kerületi KISZ-bi· 
1 dolgozók III. nemzetkózi �ol�zekr.:nycinek beszerelé- j Iebo'!t�r3: .. kerülő de�n;ceni 

As.zafJe\ :  Panzs lang;ai c1mu .. _ . .. .. .. , , . . . � _ . . .. ... . set vegz1k. A tervek szetint · felveteh epulet anyagabol. A 
táncjátékának harmadik fel- dottek, akik kozul tobben meg �o_l�s�g. maius 1J1n, delu ,á_n szak.:11ai konfer:nc,_aJan resn- május végétől már fém·árban tervek szerint a bontásra ke
von.ása, felejthetetlen él- a díszelőadást követő napok- ifiusag,_ n�gygyulest ren�eze" 

\ 
vevo koreai, Ja_P��• _ku�a1, úszik a Keleti-pályaudv;,.r fe- rülő épületek 10 mmö,,égú 

ményt nyújtott mind a hazai, ban is elismeréssel besz.éltek a �eletl-pályaudvar kulturter- N.�K-beh és r�ode_z1a1 kuldotr- de
t
t csarn

oka. tégla és köanyagából mintegy 
mind a külföldi vendégek szá- 1 arról a felejthetetlen három meben. seo egy-e� .. fia_talJa 1� megJe- harminc családi házat lehet 
mára . óráról. amit az Operaha' zban I A nagygyu" lésen a közleke lent. A kulioldi vendegek fel- ------ majd felépíteni. 

. .. . . . . � 
\ 

s�óldásál nagy tapssal fogad-
A hálás közönség egy-egy tö1töttek. 

· 1 dési, k1kotfü es halaszat1pan ták a magyar fiatalok. 
--------�-------- . -0-- Négy ére Felhívás 

1 élii!iSe,ns>Jint felett" 

K E R E S Z T R E J T V É N Y I Az �ga��a!óságok A dombóvári fűtőház szolgá. 

Vlzszlntes: 1, 1961, július ,. ]3. 1 Angol kétkerekű kocsi. 33. Félig 
I 
vegyjele. 55. Becézett n6! ,:év. S'l, \ egymaskoztt versenye ! lati vezetöí, !'- _Pártszerveze.t :s 

Gyászol. H. Nemzetközi Olimpiai 
I 
kígyó. félig nótestú mondai a;.-.Jc. A vasúti munkásság nagy bará,ja az szb vezetosege ápnhs veg.en 

Bizottság. 15. FormáJu. 16. Hang- 37_. A vis\Szhangot megtestesítő volt. 59. F. Y. N. 60. Zala me-
\ 

Az 1961. évi március havi számbavette az elmúlt négy év 
szerkellék. 17. Lakomára. tB_. r<ar- ru_m!a. 31l. Csaknem minden la- gye1 köZSég. 62. Görög szobrász, endmények alapJán az igaz- termelési eredményeit Oröm-

Felhívjuk azokat :-i �!lé�J.ka� 
akik 19-ll-ben szegeden 'T,)álya.mes 
teri tanfolyamon vettek l�"SZt és 
a 20 éves talA1�ozón részt kí
vánnak venni. ho:létüket e-s 111et· 
jelenési sz.án<iékukat közö1j,é:, 
Huszt.a MJ klós mÜ<i7�ak1 iö!.ntéz 
vel. Cím: M'!!.ltó. Cso!co--:.aí u. 2.. 
A taliillrnzó h�:yét és időpontjá" 
később közöljük. mott. 19. Elektrokardiograf1a. _ 21. kasban megt.alálható. -10. Vissza : j fi5 müve a diszkoszvető. 63. Ré- . • " 

· 

M_akao páratlan betűi. 23. Rttka Ibsen regényalakja. 41. Az alvilág j g!es tanuló (ékezethi:iny). 64. gatóságok helyezést sorrend;e mel állap1tották meg, hogy a 
nol név. 24. Rag. 25. Ke:,ert ako. 

, 
IStene._ 43. F!'Jér. megyei k_ö,s<!g. . . árok, pesti kirándulóhely. 68. és százalékban ki.fejezett telje-

\ 

fűtöház dolgozói az utóbbi 
:!'/, Szén, oxigén. szén, 2?- N. s. 44. SzU!ők. 4>. Ritka családi név. Berezett nö! név. 67. Hajladozó. sítmé1tye a következők szerint években figyelemre méltó 
30, A Vllág . leg_nB;gyobo :,ava. 3!!. !:7. Esztendők. 49. Futballklub. Sl. 68. e-vitaminhiány okozta beteg- , , • \IAGYAR VASUTAS 
Egy európai fovarosba való. 34. orosz folyó. 53. Ajul. 54. Gallium ség. 69. zen<!ben a vonalrendszer alakult: eredmenyeket ertek el. 1956-tol ,eleló< szerkesztő: Gulyás J6no• 
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tó 

fY 

11+ 

68 

2 3 
két szo_mszédos vonalának k.:ize. I. Szombathely 92,92°.'o például állandóan élüzemszint ,e!eJOs kiadó: Szabó Antal 

fl of1. "\ 
J:ilggoleges: !. ;Közep-0leszor- 2. Miskolc 91 67°10 felett teljesítik a tervet A BJ,fanest. vn .. Rál<óczl űt '4 

f !ft');� J�8i'r����- !�
1
YJtir/sp�rt 3-4. Budapest 8Ú7% szorgos munka eredményel�ént sml:es,tnscg: su(>ne<t. Vl„ 

egyl�t. 5. AZ egyik nem. g_ Torz- 3--4. Szeged 89,170/o a termelés mintegy 40 száza- Ben�u• IL Cl. 
szülött. 7. Hires angol székesegy- 5. Pécs 88 750/o lékkal nőtt az utóbbi néoy év- r•rj"6zli: a N!pszava Lapldadt 

t!�/· 1��
an

��:a:�;i::1 
9·fo��i'."á

1�� 6. Debrecen 8Ú7% ben. 
" 

,,,.,.:!
1

!��!omdt 
l':sza.k-ameriluú város. 20. Tisztítsd 
a ruhát! 2.2, A tbc bacillusán.ak °?:-'''''''''-'-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
felíedezöJe. 2S. V.!ss:z.a: honvé<lek. � 26. Régl magyar név. 27. Cer� 7. 
mónla. .28. Madár tesz!. kissé mó- � 
dositva. 30. Vissza: öltönyök. 31. � 
A mecsetek imavezetője. 32. Beje- � 

GONDOK A RAKTÁRBAN 1 N E H É Z L E S Z O K N I  
gyez. 33. D;zmék. 34. Sósav vegy- � 
jele, 36. Rag. 37. Tobozmirigy. � 
39. KatedráliB. 42. Víztartalmú szi- � 
lictumdioxid. 44. A test éltető � 
nedve. �- Lásd: függ. 11-et. 47. � 
Elöl. 4/1, Botom. 50. A Lánchíd � 
építőjének családi neve. 52. Az � 
egyjk szülő+. 53. Idegen férfi- � 
név. Sf. Asztalosszersz.ám. 56. ! 
újabb hónap. 58. Dorog hang- � 
talanul. 59. Szipolyozni. 61. v�sze- � 
delem. 63. Fenhéjázás. G5. seb � 
széle!. 67. Kimondott bett1. � 

Beküldend6: vízszt.ntes l és 57. � 
Beküldés! határidő: 1961. június � 
10. A helyes megfejtők között � 
könyveket sorsolunk Id. � 

Az ellizö keresztrejtvény helyes � 
megfej�e: SzociAli�ta módon él- � 
ni 4!s dolgoznJ. Su1agrendsz�rek. � 

KönY'·et nyertek: Boe:d'1n Gá- � 
bor. Ráko� �llomá<:. Köt·at La- � 
1os. BP. XTV .. �zobránc u. 2:1. � 
fsz. 4. Ifj. t-nszlcó "'-l�nvh�r-•. s-,en- � i ,. • � 

tEIS. -ep. Főn„ K•ss .János Ka- � - Tessek elkepzelm. meg mindíg 
posvár, József Attila u. 7. ' t jöttek kiváltani azt a facsemetét, 

nem J - Elemér. ne aectkozz bele a tolatásba. 
Szabadságon vagy! (PUSLtai Pa! rajzai) 
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A baleset miatt meghalt vagy megrokkant, 
dolgozók életét, egészségét nem lehet pótolni 
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y 
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Tanácskozott a SZOT X. teljes ülése 1. A székesfehérvári füiőházban Fekete Sándor csoportvez.etli és Ke

_
ltai 

Ferenc ka2án.kovács a 324-832-es gép túlhevítö elemcs6 fel.6zerelesét 
végzi 

Május 26-án a vasasszakszervezet székházában tartotta X. 
teljes ülését a Szakszervezetek Országas Tanácsa. Az elnök
ségben helyet foglalt Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottsá
gának tagja, a Központi Bizottság titkára, Somogyi Miklós, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Szaktanács elnöke, 
Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja. 
a Budapesti Pártbizottság első titkára, Bru.tyó János, a Szak
tanács fötitkára, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, 
Sándor József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, 
Vas-Witteg Mi/dós, a Szaktanács alelnöke, Bugár Jánosné, 
Horn Dezső, Varga György, a Szaktanács titkárai. Részt vett 
a tanácskozáson Trautmann Rezsó, Tausz János és Kisházi 
Ödön miniszter is. 

A tanácsülést, Somogyi Miklós, a SZOT elnöke nyitotta 
meg és mondott bevezetőt, majd Horn Dezső ismertette a 
SZOT elnökségének beszámolóját a szakszervezetek munkavé
delmi és egés7.Ségügyi tevékenységéről. 

Bevezetőben Horn elvtárs 

ismertette azokat az erőfe
szítéseket. amelyeket államunk 
a munkásvédelem fejleszté
sére tett a szakszervezetekkel 
egyetemben. 

Az elmúlt évben a balese
tek mintegy 70 százaléka az 
emberek helytelen magatartá
sából munkájából szárma
zik. Ezért a szakszervezetek
nek erőfeszítéseiket a felviU.
gosító és nevelő munkára, az Tíz év alatt 37 mllliárdot öntudat. a feleléíssél!érzet fo-tordítottunk a. nehéz fi· kozására, a rend és a f�ye-zika.i munkák gépesít<isé- Jem meitszilárditására kell re. a. munkaártalmak összpontosítani. El kell mé-megszünte&ésére. 1yítenJ. hogy a szocialista tár-

Az egészségre ártamas mun- sadal-Omba.n a vezetéshez el
kakörökben mintegy 110 OOO engedhetetlen a felelőssé2tu
dol{(osónál bevezették a heti dat. 
36-42 órás munkaidöt. Ma a balesetek 51,4 száza-Az állami és a szakszerv-
vezeti szervek közös munkája léka fiatalkorúakat él.int. Sok 

helyen a műszaki-gazdasági n�olJ:án m��ülettek a mu_n- vezetők sem rendelkeznek biz-kesvédelem törvényei, a biz- , . . . 
tonsági rendszabályok és !onsagtechmkai vrzsgával, nem 

írásokat. És a szaks:zervezetek 
elnézik ezeket a hibákat. 

El kell érni, hogy a, mun
kásvédelem minden szak
szervezeti ,·ezet-0, aktivista. 

szívügye legyen. 
Csak ez ad alapot ahhoz, hogy 
a gazdasági vezetőktől is meg
követeljék a munkavédelmi 
rendeletek. törvények betar
tását. 

A nevelő-felvilágosító mun
kának ma még nevelőjellegű 
adminisztratív intézkedések
kel is párosulnia kell. A bal
esetek kivizsgálása jelenleg 
nem eleg alapos. jóf01mán csak 

a sérült tevékenységére kor
látozódik, és az esetek 90 
százalékában a munkás hiba
já.nak megállapításával vég
ződik. Ennek jórészt az az 
oka, hogy a szakszervezetek 
képviselői még gyakran fél
nek tárgyilagosságuk kö\'et
kezményeitől. 

Nem sza.bad megtűrni, 
hogy a, társadalmi akti
vistákat megfélemlítsék, 
meg kell védeni őket min-

den zaklatástól. 
A kivizsgálást követő fele

lösségrevonás nem egyszer for
mális és gyakran el is ma
rad. Az eddigi tapasztalatok 
azt bizonyítják. hogy az 
anyagi érdekeltség alkalma
zása e területen is hasznos. 

De ennek a szakszervezetek · . . . . . . . . . X'4 még nem szereznek minden- � · · • ' 
kor érvényt. 

A beszámoló a továbbiakba:n 
hangsúlyozta, hogy a mun
kavédelmi felüg_yelök az ed
diginél sokkal többet törőd
jenek az agitációval, a propa

Csökken a balesetek száma 

a Szolnoki Járműjavítóban 

gandával. Ebben a tevékeny- Az 1961-es év eddigi stalisz- értenek. S mivel nem mind
ségben is szélesíteni kell a tikája szerint a balesetek szá- egyik részesül kellő oktatás
társadalmi aktivisták körét. ma 10 százalékkal a kiesett ban, hamar megtörténik a 
Támogatni kell � ön�u?atos 

I munkanapok szám� pedig 30 baj. 
dolgozó�. ke�emeny�� a 

százalé�al. �sö!tl'ent a sz�l- A felelösségrevonás mellett 
mi;nka,edelm! orse�eket. , noki JarmuJavitóban a mult nagyobb gondot kell fordítani 
Módszeresebbé kell tenru az év hasonló időszakához viszo- az oktató és nevelő munkára, 
ellen!5rzést � s�on kell óyítva . elsősorban a művezetők részé
kémi a f�tárt hibákat. . A legtöbb baleset a fiatalo- ről. De javulni kell az ellen-

BefeJezes_ul �a_rn elv�rs a kat érte, akik még nem is- örző munkának is. mert az 
S�<?T , eLrw_kségen�k elrsme-· merik úgy az ó,·órendszabá-

\ 
oktatások színvonala sem ki-reset es ,koszonetet tolmá- lrokat, mint az idősebbek. elégítő. cso'.ta aw.<;1a� a sza�en;P- Nemegyszer olyan géphez is Csomor Ján06 

:zeti 8:1'tivis�71ak. aki� tál'- hozzányúlnak amelyhez nem Szolnok sadalm1 munkaban. lelkilsme-
retesen haTcolnak doll?ozótár- -----••,.•,...--,..,••------
saik testi épségéért. 

A hozzászólásokra Horn De
zső válaszolt. majd a X, teljes 
ülés határozatot fogadott el a 

1 munkásvédelmi helyzet meit
javításával kapcsolatos ten
niYalók.tól. 

Ezután az elnöksé<s .iavus
lata alapján a teljes illés ha
tározatot hozott a Szakszerve
zetek Bttdapesti Tanácsa lé
tesíté6ére. 

A tanácsülés Somog11i Mtk-
lós elvtárs zárszavárnl ért 
véget. 

Az új menetrend 

a kulturáltabb utazást szolgálja 
az utazási sebesség. Az 190i-
1908-as gyors menetideje 17.8, 
az 1920-as személyvonaté 75, 
a többi távolsági vonat me
netideje pedig 30-35 perccel 
lett rövidebb. 

egyéb jogszabályok. Erek 

I 

J..Smerik a munkavédelmi elő-
eredményeként az utóbbi tiz ___________ 9j._ __________ _ 

Amikor a kulturalt utazás
ról esik szó, gyakrnn hallani 
olyan megjegyzéseket, hogy 
addig erről nem beszélhetünk, 
míg nem teremtjük meg a 
személyszállítás még jobb 
technikai feltételeit. Kétség
telen, hogy ez lénye.ges dolog, 
de a kulturált utazást nem
csak a kényelmes, jól fűtött 
és világított vonatok, váróter
mek jelentik, hanem az is, 
hogy gyorsan, késés nélkül 
közlekedjenek a vonatok. 
Ilyen tekintetben eddig is fi
gyelemreméltó eredmények 
születtek. 

A növekvő utazási igények
nek megfelelően több vonalon 
újabb vonatpárokat helyeztek 
forgalomba. Az 1907 és 1908-as 
gyorsvonatokhoz Pécs-Mo
hács és Pécs-Siklós között új 
motorvonatpár csatlakozik. 

esztendőben a 100 OOO mun-
kásra esó halálos balesetek 
száma 40 százalékkal az 1000 
munká.5.ra jutó balesetek szá
ma 20 százalékkal csökkent. 

De az általános fejlődés el
lenére sem lehetünk elégedet
tek - mondotta -. mert 
1960-ba.n az 1000 munkásra 
eső balesetek száma emelke
dett. s különösen az új mun
kások és a fiatalok sérülési 
e.ránva rosszabbodott. Ennek 
az az oka, hoizy m� vannak 
oh>anok. akik a szocializmus 

építésének hevében megfeled
keznek azokról. akikért épít
jük a szocializmust. 

A beszámoló ezután a bal
esetek m�előzésével íoglalko
zott. Hangsúlyozta, hogy 

a, SZOT elnöksé,re nem ért 
egyet a.zokkal a, nézetek· 
kel, amelyek a termelés 
érdekeire hlva.tkozva. a 
jobb ga.zdaságl eredmé-
nyeket a dohtozók biz• 
toosága, és egészsége ve
szélyeztetésével kívánják 

elérni. 
Mindent lehet pótolni. csak 
egyet nem, a baleset miatt 
meghalt, vagy megrokkant dol
gozók életét, e,:?észségét. 

Rés7.letesen ismertette a be
számoló a balesetek okait. fog
lalkozott a rendetlenségből, a 
zsúfoltságból, a felelőtlenséJ?
ból eredő mulasztásokkal, szó
vá tette a védőberende7.ések 
alkalmazását gátló közömbös
séget. Mindez azt biwn:vítja, 
hogy a gazdasági és műszaki 
,,ezetók jórésze mée nem tesz 
eleget a munkakörülmén.vek 
javításáért. A szakszerve:zeti 
bizottságok, aktivisták sem 
lépnek fel következetesen a 
hibák megszüntetéséért. 

Az új üzemek építésénél 
és a rekonstrukcióknál is sok 
a bi.z.tonságtechnikai mulasz
tás. Igaz, hogy a beruházási 
keretek koilitozottak. de 

nem lehet a létesítmények 
tervezésénél a munkabiz-• 
tooság, vagy az ea-észség
ügyt követelmények rová-

aá.ra takarékoskodni. 

Nemzetközi munkaverseny 
Néhány hónappal ezelőtt a 

Német Demokratiku.s Köztár
saság vasutasai felhívással 
fordultak a baráti országok 
vasutasaihoz: szervezzenek 
nemzetközi munkaversenyt a 
baráti országokat összekötő 
expressz- és gyorsvonatok me
netrendszerúségéért. A ver
seny célja megrövidíteni a Yo
natok ha tár állomási tartózko
dását, pontosabbá tenni a for
galmat. 

A versenyfeltételek kidol
gozására április 26--27-én 
Budapesten összegyűltek a ba
ráti országok vasutasainak 
képviselői és elhatározták, 
hogy 

a nemzetközi munk.a.ver
seny 1961. július 1-éo ve

szi kezdetét. 
Ettől kezdve kimutatást ve-

zetnek a Berlin-Prága-Bu-
1 

fél évenként adják át ünnepé
dapest-Bttkarest-Szófia vo- lyes keretek között a legjobb 
nalon közlekedő vonatok ha- eredményt elérő vasútnak. 
tárállomási tartózkodásáról és A budapesti konferencia el
azt megküldik a baráti orszá- határozta azt is, hogy a nem
gokat összefogó Vasúti Együtt- zetközi személyszállító vona
múködési Szervezet prágai tok menetrendszerúségén ki
nyilvántartó irodájának, amely vül, ezeken a vonalakon köz
az adatokat egybeveti és érté- lekedő 

Nézzünk néhány példát. 

Régi kíván ága teljesült a 
komlóiaknak. Dombóvár és 
Komló között új motorvonat
párt helyeztek forgalomba a 
délelőtti órákban. Budapest és Pécs között lé

nyegesen megrövidült a reg- A kulturált utazást segíti a 
geli és az esti gyorsvonatpár pécsi igazgatóság azzal is, 
menettartama. A nyári fürdő- hogy több állomáson - mint 
idényben Pécsről rendszere- például Pécsett, Szigetváron 

• sen közlekednek fürdővona- és Szentlőrincen - korszerű-keli a verseny állá.sát. 
A verseny gyöztese részé
re a német államvasuLak 
egy vándorserleget, az 
NDK vasutasszakszerveze
tének elnöksége pedig egy 

vándorzászlót a.lapit 
Ha valamelyik ország megsza
kítás nélkül háromszor egy
másután győztesként kerül ki 
a versenyből, a vándorserleg 
és a vándorzászló végleg a 
birtokában marad. A jutalma• 

t.eheryonatokra is kiter- tok a magyar tenger partjára. sítik a felvételi épületet. 
jesz1i a, \'et"Senyt. A nyári hónapokban Har- Persze az igazgatóság terű-

A verseny eredményeként kányfürdőre Is több vonat letén találni még_ olyan_ he
minden bizonnyal még pon- közlekedik, mint a korábbi 1-".e�e.t, ahol P�fr.?leumlampa 
tosabbá, gyorsabbá válik a években. :ilagit. D� reD:él Juk, hamaro-
baráti országok között lebo- Az új menetrend szerint a an ezek is eltun�ek. 
nyolódó személy- és teherfor- 1 menetidők és a tartói;kodási r Vámai László 
galom. idők csökkentésével növekszik Pécs 

Kis riport egy nagy állomásról 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

A raktárak felől nótaser
kentő borszagot hoz a szél. 
Eg-v tartálykocsiból karvastag
ságú tömlőn át sárgászöld riz
ling- folyik a MONIMPE!X fe
neketlen gyomrú pincéjébe. 

bort beCS<)rél a pincega.zda- gekkel. Ott aztán megmond
sághoz", - adja ki a rendel- ;uk a magunkét, de ők is, 
kezést. ,Vége az a „marakodásnalc', 

"' szolnoki fliUlházban dolgozik Cseh Rajmund lakatos battagt\ szo
cialista brigád.ja, Képünkön a brigád kerékcsoport-csere és tengely

'iY-lllesztés közben látbaló 

Bu,:la.fokra az ország min
den részéből eljut a piacra 
szánt szőlőlé. mielőtt s0rsa be
teljesül. Borátmenő állomás 
- így is mondhatnánk. Na
ponta 25-30. sőt szüret ide
jén 80-100 vagon ád mun
kát a vasútnak. 

Nem a bor hatása 

Jó hangulatban találtuk az hogy megrövidül a kocsitar
állomás személyzetét. No, nem tó.zkodás az állomáson. A töb
a bor hatása, ookkal inkább bi aztán elintéződik a mu:n.
az élüzem címé. ka után - kacsint egyet -

- Két év,e élüzem.szint fe- jóféle borocska mellett. 
lett dolgozunk - mondja az - A tolatócsapat ;ó mun
állomásfőnök. - Többször ré- káját dicséri - szól megint az 
szesültünk 1:ezérigazgatói és állomásfőnök - 1wg11 a 39 
egyéb kitüntetésben. órás idegen kocsitartózkodást 

Az eredmények valóban di- 24 órára csökk€ntettük. Ko
cséretesek. Az évi átlag 107.5 rábban ez volt az állomás 
százalék. Példamutató a tar- gyenge pontja. 
talék gazdaságos kihasználá- Tovább beszélgettünk az 
sa. Gyengébb forgalmú napo- odasereglett kocsárendezőlt• 

De Eol.i,ik is a munka, mint kon még a nehézségek ellené- kel. Szóba került, hogy me-
a bor. 220-250 kocsi a napi re is egy tartalékkal dolgoz- lyik brigád végzett jobb 

f le- és feladás 19 telepre és nak. A másik gépet időben munkát, l'I Morvai, Nagy, vagy 

1 
telepről. lemondják, vagv átadják a Bettenbttch-brigád. Egyik a 

- Bizony van mit aprítani anyagolni a vontató vágányon Ka.rtonlemezgyár, másik a zo-
a borba - mondja Décsi Fe- történő munkákhoz. máncárttgyár vasutat segítő 
renc rendelkező forgalmi munkáját dicsérte. 
szolgálatte\·ő az állomás SZB- A vállalatokkal egyetértésben Vitatkoznak. élcelődnek. de-
titkára. rűsek. jóked\'űek a hárosiak. 

Csak rövid időre akartuk - A 106 százalékos kocsi- Közben !!\·ors\·onat szal,id át 
igénybe venni az idejét. de a tartózkodás úgy sikerült, az állomáson. mint egy hosz
telefonok visszacsengették. - szól közbe kék szalaggal sap- szú .,slepp" hú7ó'.lik utána a 
.,Az I-es t,artalék hat kocsival \ káján a kocsimester - hogy I felkavart homok. 
kimeflll a vontatóra és két rendszeresen értekezünk a cé- - ger1retv _ 
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Az újítómozgalom a lengyel vasutakon 
A vasutas újítómozgalom ésszerűsítések jogi megfogal

ereclményes múltra tekint visz- mazását, az újítók munkájá
sza Lengyelországban. Az hoz és a pro!itípusok elké
utóbbi három év alatt különö- szítéséhez nyújtott segítség 
sen sok vasutas csatlakozott mértékét és feltételeit,. az újí
a mozgalomhoz. Az elfogadott ; tások és találmányok dijazá
és bevezetett újítások és I sának elvét, az újító és éssze
ésszerűsítések száma egyaránt rüsítő mozgalommal összefüg
növekedett. A vasutas újítók gő költségek viselését, vala
;avasl.a.tainak megvalósítása mint az újítók jogait, illetve 
1958-ban 16 millió 706 ezer, kitüntetéseit. 
I9po-ban pedig 24 millió 259 A lengyel vasút jelenlegi eze1' zloty megtakarítással r:nűszaki és gazdasági helyze-
;árt, te, a vasútra háruló felada-

A lengyel vasutak négy- tok megkövetelik, hogy mind 
�ázezer dolgozója közül a műszaki- és ésszerűsítő klu-
10 775 főt tartanak nyilván a bok tevékenységét, mind a 
műszaki és ésszerűsítő klu- műszaki haladás ügye iránt 
bokban. Az utóbbi időben a érdeklődést tanúsító vasutas 
klubok száma is gyarapodott. dolgozók tevékenységét a mű-
1958-ban mindössze 77. 1960- szaki színvonal emelésének 
ban pedig már 120 ilyen klub szolgálatába állítsák. 
működött. 

Az újító- és ésszerűsítő moz
galom fejlesztésének eddig 
akadályát képezte az a körül
mény, hogy egyes szervezeti 
és jogi kérdések nem voltak 
megfelelően rendezve. Ennek 
megoldását szolgálja a nemrég 
bevezetett új találmányi jog. 

A többi között újból szabá
lyozták a találmányok és 

Előtérbe került a munkavé-
delmi, a munkaegészségügyi 
és a vasutasok munkafeitéte
Ieinek megjavítását célzó 
ésszerűsítések és újítások szá
mának növelése is. Azt az el
vet kívánják érvényesíteni, 
hogy a termelékenység növe
kedését lépésről lépésre kö
vesse a munkabiztonsági és 
egészségvédelmi gondoskodás. 

Zöldség� és gyümölcsszál l ítási értekezletek 

a szegedi igazgatóság területén 
A szegedi igazgatóság három 

városban, Szegeden. Kec.'lke
méten és Békésc.'labán zöldség 
és gyümölcsszállítási értekez
letet tartott a mezőgazdasági 
termékeket értékesítő közpon
tok vezetői. az érdekelt vasúti 
szálllítók, a növényegészségügyi 
szolgálat dolgozói. a megyei 
tanácsok szállítási előadói és 
az Autóközlekedési Igazgató
sái:! képviselői részére. 

A tervek szerint 

százaléka export áru lesz. Sze
ged környékén a zöldségkülde
mény mellett a kajszi- és az 
őszibarack szállításban vá:r 
nagy feladat a MAV-ra. 

Csupán Szatymazról 1100 
va,gon őszibarack szállítása 

várható. 
Makó térségében a burgonya, 
zöldségféle főként a hagyma 
növeli az autóközlekedési vál
lalat és a vasút feladatait. 

Az értekezlet haszn05a11 zá-
Békés megye területéről rult. Az igazgatóság vezetői és 
mintegy 5164, ebből 3000 a száUító felek kölcsönösen 
va.i:on export áru kerül el- megállapodtak abban, hogy 

szállításra. mindent el.követnek a gyors 
A legnagyobb zöld.ségtermelö rakO<i�rt, _)1ogy a zöldség� és 
vidékről Bács-Kiskún megye I 

a gyumolcsos vagonok mrelobb 
terület&ől 10 383 vagon zöld- eljuthassanak a föváro6 pia
ségféle és gyümölcs elszállítá- caira. illetve a külföldi orszá
sát jelezték a MA V-nak. Ennek \ gokba. 
a men:nyiségnek mintegy 70 Sz. S. 
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Állomás l A vasutas társadalombiztosítás 
vagy bútormúzeum ? 
Kevés állomás dicsekedhet 1 1 960 évi gazdálkodásáról 

olyan antik butorokkal, mmt • . , 
Mezólak. Az állomás helyisé- 1 .. , . . . • gei úgy festenek a sok ósdi, Szakszervezetunk társada- 1 egeszsegvedelmere. A vasutas 
rozoga bútor miatt, mint egy lombiztosítási osztályának az dolgozók fizetésükön felül 
bútormúzeum. Található ott 1960. évre jóváhagyott költség- évente, mintegv 3000 tormt 
olyan szekrény - bizonyára ,·etése kiadásoknál és bevéte- juttatást élveznek készpénzse
még a múlt századból szár- teknél egyaránt 525 590 OOO fo- gélyekben és egyéb természet
mazik - amely csak a fal rint volt. Ez az 1959. évi elő- bent szolgáltaúisokba n. 
segítségével tud megállni. A irányzattal szemben 8-1 994 OOO 1960-ban táppénzre 107,5 
forgalmi szolgálattevő asztalá- forint emelkedést jelentett. Az millió, csalácli pótlékra 132 
nak lapján olyan rések lá- előirányzatot. a kiadásoknál millió, gyógyszerre 54 millió, 
tongnak, hogy rossz ránézni. 1,4 százalékkal léptük túl, míg gyógyfürdőre, szülési, temetési 
A záraknak se híre, se hamva. a bevételeknél 3,8 százalék stb. segélyekre 1 1  millió, egyéb 

A pénztárablak alatt is áll többlet bevétel muta�ko:llik. természetbeni szolgáltatásokra 
egy bútordarab. Sokáig néze- pedig kétmillió forintot fordí-
gettem, de nem tudtam meg- Tízszeres emelkedés toltunk. 
állapítani, hogy asztal volt-e, A fentieket lényegesen eme-
vagy lócának használták egy- Ha ezt összehasonlítjuk a lik az üdülésre, szanatóriu-
kor. korábbi évek gazdálkodásával mokra, kórházakra és rende-

Bizony a bútorzatra ráférne láthatjuk, hogy mennyit növe- lőkre. valamint a nyugdíjakra 
a javítás, de még inkább a kedett a vasutas dolgozók fordított összegek. 
selejtezés, mert ezek az ósdi, egészségügyi kultúrája, illetve 
rozzant jószágok még Mező- az erre fordított összeg. 1952-
lakon sem szolgálják a kultu- ben például a vasutas tár
rált utazás feltételeinek meg- sadalombiztositás kiadása 

Mit jelent a minimálisnak 
tűnő túllépés ? 

magas, előh·ányzatot 4.9 száza
lék helyett 5 százalékra telje
sítettük. (Megjegyzés: evi eoli
tized százalék túllépés 2 ,t14 OOO 
forintot jelent, amelyből 2.5 
családi házat tudnánk ;elépi
teni.) A gyógyszer kiadásnál 
kétmillió volt a túllépl"SünK, 
amelyet ha négy százalekkal 
csökkentenénk. ugyancsa'< 23 
családi ház építésére ebgendő 
összeg lenne a megtakantás. 

Az idén is csak akkor kerül
heti ük eJ a terven felüli ki
adásokat, ha a szaksze1•vezeti 
bizottságok. és a társadalom
biztosítási tanácsok tevékeny_ 
sége tovább javul. Ha megszü
nik az indokolal lan táppénz 
kifizetés, ha nem a beteg 
mondja meg az orvosnak, 
hogy milyen gyógyszert ú·jon 
fel részére, ihanem az orvos 
dönti el a gyógyszer szüksé-teremtését. 52 125 OOO forint volt. Az összeg 

B. K tehát több, mint kétszeresére 
emelkedett. 

A vonatnak menni kell 
Szocializmust építő társa

dalmunkban legfőbb érték az 
ember. Ennek valóra váltását 
szolgálják azok a tetemes ösz
szegek, melyeket népi álla
munk előirányoz a dolgozók 

Ha a kiadáso'kat és bevétele- gességet. ha az aktívák, vala
ket összevetjük, azt látjuk, mint minden dolgozó ügyel ar
hogy a vasutas társadalombiz- ra. hogy egyesek ne jussanak 
tosítás a múlt évben jól gaz- jogtalan előnyökhöz a közös_ 
dálkodott. De ha az egyes jut- ség rovására. (Ezeknek a tag-
tatások előirányzatának telje-

1 

lalásáva! legközelebbi szá-

Május 8-án rende:um köz
lelcedett az 1 124-es személyvo
nat. Balázs József fűtő még 
Balatonrendes előtt a pályát 
figyelve bemondta: ,,A térköz
jelző szabadot mi,tat!" 

De alig telt el n.éhán11 perc, 
a fútő ájultan feküdt a moz
donyon. A vonat megállt s a 
beteget áthelyezték az első 
személykocsiba, ahol a jegy
vizsqalók vigyáztak rá. Mi
közben értesítették a tapol
cai mentőket, egy orvos már 
elsősegélyben ,·észesítette a 
hirtelen rosszul lett fűtőt. 

A vonatnak indulnia kellett 
volna. A mozdonyvezeté 
azonban fütő nélkül nem moz
dulhatott. Ekkor Tamori Zol
tán tapolcai vonatfékező ön
ként jelentkezett fűtőnek. lgy 
a vonat néhány perces késés
sel megérkezett Tapolcára. 

Tomori Zoltán cselekedete 
is bizonyítja, hogy a mi vas
utasaink akkor is helytállnak 
és segftenek a bajba jutott 
társukon, ha nincsenek szol
gálatban. Segitenek, mert tud
ják. hogy a vonatnak menni 
kel!! 

Bognár Károly 
Tapolca. 

sítését vizsgáljuk, nem ilyen munkban foglalkozunk. A 
megnyugtató a helyzet. Táp.. szerk.) 
pénznél például az amugyis Ferlanc) Sándor 

Tizenhat év alatt 3044 hidat építettek 
a Hídépítési Főnökség do lgozói 

Hat ízben nyerte el az élüzem 
címet a Hídépítési Főnökség. 
Dolgozóinak nagv része van 
abban, hogy a szegedi Tisza
híd kivételével. a hidak újjá
építése szerte az országban be
fejezést. nyert. 

Aradi Józsefnek. a főnökség 
vezetöjének szavai nyomán 
szinte egy kis tö.rténelem kel 
életre, amelynek munkások, 
műszaki értelmiségiek a hősei. 

- A vasúti hídépítök törzs
gárdája még a második világ
háború alatt kovácsolódott 
össze, akkor, amikor " mozgó 
híd.iavító szerelvények munká
sai a rombolások okozta javí
tásokat. helyreállításokat vé
gezték - mondotta. - A fasiz
mus leverése után a fővonalak 
Duna- és Tisza-hidjainak 
ideiglenes hely,reállítását a fel-

szabadító szovjet hadsereg, a mostoh� körülmények között 
kis- és közepes hidek helyreál- . is helytállnak. A vállalat 15 
litásá.t mi végeztük. Az össze- éve" hídépítési tervét 100,5 szá
szedett műszaki felszerelések, zalékra teljesítette. Nem kis 
gépek, anyagok összegyüjtésé- dolog ez. ha tudjuk, hogy a 
vel, felhasználásával kezdődött hídépítések összértéke a tava
a hídépítés hőskora. lyi esztendő végéig 620 millió 

forint volt! 
12 kilométer hoss� liíd A hídépítők sok újítással. öt-
Ma már összehasonlíthatat

lanul mások a munkakörülmé
nyek. A uéwark korszerűsíté
sére 1950-1956 között 11yolc
miLlió, 1956-1959 között több 

lettel segítették a ,termelést. 
536 újításukat fogadták el és 
vezették be. Ujításaikbó! közel 
hétmillió forint megtakarítás 
származik. Kíváncsiak voltun/c 

, ..... . ............ --------·····,. ·---------------- ......... ------------···········-·· 

A kubai küldötteik a közle
kedési konferencia második 
nair>Jan a milícia olajzöld 

egyenruháját öltötték maguk
ra. A 13 tagú küldöttség ezzel 
is kifejezésre juttatta, hogy a 
nemrég lezaj !ott i.mpE,rialista 
agresszió óta az egész kubai 
nép riadókészültségben áll. 
Fiatalok és öregek, férfiak és 
nők ezrei fogtak fe,gyvert a 
forradalmi vívmányok Yédel
mében. 

Fegyverben 

Fegyvert fo,gtak a közleke
dés; dolgozók, köztük a vas
utasok is, akik közül, nagyon 
sokan már a Batista-rendszer 
megdöntéséért vívott küzde
lemben az első sorokban har
coltak. 

Két ilyen vasutassal ismer
kedtem meg a konferencia 
egyik szünetében Az idósebb, 
Rica-rdo Rodrigez, a havannai 
vasutasszal,szervezet 53 éves 
elnöke. A fiatalabbat Felipe 
Camposna.k hivják, 35 éves, a 
santa clarai vastasszakszer
vezet egyik vezetője. Uj isme
rőseim a kölcsönös bemutat
kozás után igazi kubai tempe
ramentumossággal felváltva 
mondták el, hogyan harcol
tak a vasutasok a forradalom 
idején, hogyan élnek és dol
goznak ma. 

- A forradalmi harcok kez
detén nagyon kevesen voltunk 
- így kezdi a beszélgetést 
Ricardo Rodrigez. - Ezért a 
forradalmi csoportokban még 
illegálisan tevékenykedtünk 
Ebben az időben mi, 1:asuta
sok azt a feladatot kaptuk, 
hogy tartsunk állandó kapcso
latot a forradalmi csapatok
kal és szabotázs cselekedetek
kel akadályozzuk a Batista
hadsereg hadműveleteit. Én 
Havannában a városi szabo
tázs csoportnak i,oltam a tag
ja. 

- A forradalmi csapatokkal 
az utazó vasutasok tartották 
a kapcsolatot. ők szállítottak 
fegyvert, lőszert, élelmiszert 

,,Vivo Cubo ! 
Vivo Lorevolucion Sociolist r' 

Beszélgetés két kubai vasutassal 

és orvosságot részükre 
vette át a szót Felipe Campos. 
- A mozdonyvezetők, a vo
natkísérők bizony kockázatos 
feladatokat vállaltak, ennek 
ellenére sohasem mondtak el
lent. 

A kubai vasutasok, mint az 

a beszélgetés során kiderült, 
nagyon sok merész, kockáza
tos feladatra vállalkoztak. 
lme egy bátor cselekedet a 
sok közül:  

Egy kommunistának Nica
ragua volt az álneve. Batista 
zsoldosai elfogták és fegyveres 
őrök kíséretében vonaton 
szállították, hogy bebörtönöz
zék. Az egyik szabotázs cso
port tagjai a vonat személy
zetének segítségével munkás
nak öltözve felszálltak az in
duló szerelvényre, s menet 
közben megtámadták. majd 
lefegyverezték az őrséget. A 
csoportnak sikerült kiszabadí
tania a fogoly kommunistát. 

Ezután a kubai vasútra. a 
kubai vasutasok helyzetére 
terelődött a szó. 

- Kubában két vasúttársa
ság volt - folytatta fürnrdo 
Rodrigez. - Az egyik ameri
kai, a másik pedig a ngol ér
dekeltséghez tartozott. 1955-
ben az amerikai vasúttársaság 
8 százalékkal, az angol még 

ennél is nagyobb arányban 
szállította le a béreket, majd 
poli.tikai okokból több mint 
3000 vasutast bocsátottak el. 

:Wi, vasi,tasok. a közlekedés, 
a posta dolgozófral és a cu
koripari munkásokkal, akik
nek ugyancsak bérkövetelé
seik 1:oltak. sztrájkba lép
tünk. Sajnos, ez a sztrájk nem 
vezetett eredményre, mert 
nem volt egység a szakszerve
zetek között. Batista bestiális 
martalóccai letörték a sztráj
kot. Ennek következtében töb
ben életüket vesztették és még 
többen börtönbe kerültek. 

A sztrájk elbukott, de ez az 
esemény is hozzájárult a for
radalom kibontakozásához, 
majd később teljes győzelmé-

hez. Az elnyomott, kizsákmá
nyolt. kubai nép megdöntötte 
Batistáék rémuralmát. 

A forradalom i:yőzelme 
után az egész nép, köztük a 
vasutasok élete is megválto
zott Kubában. A forradalmi 
kormány még mielőtt államo
sította a vasutat, arra köte
lezte az amerikai és az angol 
társaságot, hogy állítsák visz
sza az 1955 előtti béreket és 
a politikai okokból elbocsátott 
vasutasok bérét is fizessék ki 
visszamenőleg. Ez az intézke
dés megelégedést, örömet vál
tott ki a vasutasok között. 

2 millió dollár az államnak 

- A vasutak államosítása 
után újabb intézkedésre, ál
talános béremelésre került 
sor - mondotta Felipe Cam
pos. - Vasutasaink ezt az in
tézkedést is kitöró örömmel fo
gadták. S hogy általános meg
elégedésüket kífejezésre jut
tassák, az első havi bérkülön
bözetet és a vasúttársaságok 
által visszadott 8 százalékból 
származó pénztöbbletet fel
ajánlották a mezőgazdaság 
fejlesztésére és fegyverek vá
sárlására. A rasutasok mint
egy 2 millió dollárt adta.le az 
államnak. 

Sajnos. nem sokáig beszél
gethettem a két kubai vas
utassal. A szünet ugyanis ha
mar eltelt és nem akartak tá
volmaradni a tanácskozásról, 
amely mint mondották - na
gyon tanulságos számukra. 

G6zdaru emeli helyére a közúti telüljáröt a nagykanizsai 
mu.nk.abeJyen 

mint nyolc millió forintot for
dítottunk. 

(MTI Foto: Lajos Gyöogy felv.) 

az egyéb megtakarításokra is. 
Aradi elvtárs készségesen vála
szolt feltett kérdéseinkre. 

A XIV. kerületi pártbizott
sás( felhívására a saját erőből 
történő üzemfejlesztési mozga
lomhoz csatlakozva, másfél
millió forinttal gazdagítottuk 
államunkat. Az „egyharmad
kétharmad" mozgalomhoz va
ló csatlakozásunk eredménye
ként az egy főnek egy napra 
számított termelékenységi ter
vét 1960. végéig_ 1958-hoz v:i
szonyítva 10 százalékkal emel
tük. Ami pedig az önköltség
csökkentésért indított tevé
kenységünket illeti. ezen a té-

S míg például 1950-ben az 
egy vasúti hídépítésen foglal
koztatott átlagos létszám 9,7 fő 
volt. tíz évvel később - éppen 
a gépesítés folytán - ez a 
szám '3.I !Ö!'e apadt. 1950-ben 
100 fizikai dolgozó évente át
lagosan 10 vasúti hidat épitett 
meg, 1960-ban már 33-at. Tel
jes egészében megszüntettük a 
nehéz. fáradságos és időt rab
ló, kézi erővel történő provizó
rium-behúzást. Van egy 45 ton
mi.s gozdarunk, két villamosda
runk és egy közúti darunk. A 
kézi csörlő már a múlté, mint 
ahogy lomtárba helyeztük 
kézi cölöpverest is. 

a ren i« ielentó eredmények 
Nagy utat tettünk meg az 

utóbbi tíz esztendőben. Építö
iparí és egyéb gépeink együt
tes értéke eléri a 25 millió fo
rintot . .Minden építésvezelősé
get elláttunk betonkeverőgép
pel. szivattyúval. szállítósza
laggal. agregátorral éS vibrá
torral. A régi hidak falazatá
nak bontását is többnyire gép
pel végezzük. 

születtek. Pénzértékben 1960-
ban 16 és negyedmillió forint 
nyereséaet adott üzemünk a 
népgazdaságnak. 

A Béke úti aluljáró munká
latainál visswmaradt felvonu
lási épületekben a hídépítők 
munkásszállását rendezték be. 

Ami még nem megy 

Amikor a búcsúzásra került A felszabadulás óta az ideig- A beszélgetés során a szocia-
a sor s kezet szorítottunk. a lenes. majd végleges. késóbb lista b1igádmozgalomról is szó 
következő jelszóval búcsúz- úi hidak építésével együtt esett. Aradi elvtárs elmondot
tak: 3044 különféle vasúti ta. hogy ez a versenyforma 

.,Viva Cuba! Viva Larevo- hídépítést vé!(eztünk el - foly- még nem tudott kialakulni a 

lucion Socialíst!": Éljen Ku- �l�í�:�
d
té!�::
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;; ba! Éljen a szocialista for- dekes adatokkal leltünk gaz- így az állandóan változó mun-
radalom! dagabbak. kahelyeken 3-4 hónapig egy 

Ez a jelszó ma milliók aj-
536 . • . 1 . 

helyben tartó munkákon a ne-
kán zeng a távoli forradalmi UJl as 

I 
hézsél'(ek szinte áthidalhatla-

Kubában. 
' 

1 

nok. Jelenlea mindössze 3 bri-
A hídépítők, akik ki vannak g,íd versenyez a meatisztelő cí-

Visi Ferenc téve az időjárás sz.eszélyeinek. mért. 



1961. JllNJUS l. l\1AGYAR VASUTAS 

Egy kocsinak három szó.ma 

- és a következmények 
Egy dolgozó tévedéséból, 

mulasztásából sok esetben 
azért nem származik baleset, 
mert egy másik körültekintób
ben, szabályszerűen látja el 
teendőit és még idóben mó
dot találnak a hiba kijavítá
sára. 

De amikor a szolgálat ellá
tásának lánccolatában többen 
végeznek hanyag munkát, a 
sajnálatos követlcezmény nem 
marad el. Ilyen elózmények 
után történt Apavára és Püs
pükladány közötti Hortobágy 
csatorna hídján március 26-án 
közlekedett 1784. sz. vonat 
balesete, mikor is egy rak
:,,zelvényen túlérő rakomány a 
híd szélrácsába beleakadt. 

33 1831-33 18 13-33 1381 

Amint a vizsgálati eljárá
son megállapították a Kecs-

• keméti Lakatosipari VáUalat 
Nagyléta-Vértes állomásra 
egy rakszelvényen túléró 
üvegfal szállítását méreteivel 
együtt bejelentette Kecske
mét-alsó állomáson. A közölt 
adatok alapján a szegedi igaz
gatóság a budapesti igazgató
ságtól a ceglédi deltavágá
nyon, a debreceni igazgató
ságtól pedig Szajol, Püspök• 
ladány útirányon való továb
bításra hozzájárulást kapott. 

Berakás után kiderült, hogy 
a rakomány a vállalat által 
megadott magassági méreteket 
meghaladja. Az állomás ezt 
bejelentette a szegedi igazga
tóságnak, ugyanakkor a fel
használt 331 831 kocsiszám he
lyett tévesen 331 813-as kocsi
számot jelen tett. 

Az új méretek után a deb
receni igazgatóság - a Hor
tobágy csatorna hídja miatt 
az útirányt megváltoztatta és 
újabb engedélyt Karcag-Ti· 
szafüred-Debrecen kerüló út
irányon adta meg. 

hai·keresztes átmenetű rak
szelvényen túlérő szállít
mány továbbításáról értesí
tette, a Jcérdéses küldemény 
továbbítását nem közölte a 
külsős forgalmi szolgálatte
vóvel. A külsós forgalmi szol
gálattevó, bár tudott a vo
natba sorozott szóbanforgó 
rakszelvényen túléró szállít
mányról, annak irányítási en
gedély számát, az elóírt út
irányt az állomási irányítótól 
nem kérdezte meg. A vonat 
személyzetét a besorozott 
szállítmányról, a kocsik 
mennyiségéró1, a besorozás he
lyéról nem értesítette. De nem 
értesítette a szállítmány to
vábbítási adatairól a rendel
kezési szakasz állomásait és 
Karcag állomást sem, mint -
ahogy azt a forgalmi utasítás 
előírja. 

A baleset 

Szolnok állomáson tisztáz
ták ugyan a kocsiszám és az 
irányítási táviraton feltün te
tett kocsiszám elirását, de a 
fuvarokmányokon és az út
irány bárcán bejegyzett hely
telen irányítás módosítása 

iránt nem intézkedtek. Karcag 
állomáson a ,zállítmányt to
vábbító vonat forgalmi okok 
miatt 20 percig tartózkodott. 
A szóbanforgó kocsit a fuvar
okmányon és a bárcán hely
telen útirány feltüntetése, to
vábbá Szolnok állomás érte
sítésének elmaradása miatt a 
vonatból nem soi-ozták ki. 

Apavára á1lomáson a vonat 
menetrendszerint ábhaladt, s 
kb. 40 km ó sebességgel ha
ladt a .  Hortobágy csatorna 
hídján, amikor a baleset be
következett. 

Az ismertetésben 'nem sorol
tam fel mindenegyes tévedést, 
gondatlanságot, mulasztást. 
Nem volt célom, hogy annak 
a 12 dolgozónak, akiket ezzel 
a balesettel kapcsolatban hí
báztattak, minden hibáját fel
soroljam. Csak az volt a szán
dékom, hogy dolgozó társaim 
előtt az egymásután ismétlódő 
s általuk talán kisebb hibák
nak vélt mulasztásokat, felü
letességeket és azok következ
ményét mint egy mozaikot 
egymás mellé rakva megmu
tassam. 

Konrád József 

A gbanai YaS..-elc kÜklötte a konferencia szünetében ma,:yar ré.,,.. 

,Tevőkkel beszélret 

A Blldapesti Vasutas Csomó
ponti Párt-Végrehajtóbizottság 
április 14-i ülésén foglalko
zott a személyszállítás helyze
tével és Jegfomosabb feladatai
val. Megállapította, hogy az 
erősödő személyforgalom egy
re több feladatot ró a vasútra. 
A munkásosztály helyzet,éról 
szóló párthatározat is megkö
veteli, hogy az utazóközönség
ről fokozottabban gondoskod
junk. Ennek a gondoskodásnak 
a menetjegy megváltásától az 
utazás befejezéséig kell tarta-
nia. 

Előbbre léptünk 

ulazá:5 

zsúfoltságot. Problémát okoz és gyorsvonatainkon szolgála• 
a személykocsik javításának tot teljesító vonatkísérők ide-
hosszú volta is. gen nyelvet tanulianak. 

. . . • . Külföldi tapasztalatok alap• Az allomaso�on meg e_lo!or- ján a városok idegenforgalmi 
dul, hogy a k1ultetett virago- nevezetességeit szemléltető 
kat nem öntözik, nem gondoz- ·

, 
módon népszeriisitsill<. Arrrikor 

zá.k. Az állomáson áthalad6 külföldi országból nagyobb 
nagysebességű vonatok előtt j csoportok érke'.'nek, . �elyes, h_a 
nem locsolják fel a peront, , hangosbemond�n saJat nyelv�
vagy nYilt vonalon az útátjá- ! kön táj�ko_ztat_ot . .  11dui_:.k re,. 

· t  I szí.ikre es udvozolJuk oket. ro · 
. . Csúcsforgalmi időben tovább 

Mindezeket egybeveve, a kell szélesíteni és népsze11isí
pártbizottság ismételten alá- teni a jegyelóveteli rendszert. 
húzta azt, hogy a személyszál
lítás kulturáltságát szervezési 
int,ézkedésekkel még javítani 
lehet. Fellépett az ellen is, 

Helyesen értelmezett 
utasel látást 

A személyszállítás az elmúlt hogy ezt kampányfeladatnak Az Utasellátó :.izemei sokat 
években fejlódött. Javult a tekintsék. tehetnek a kultúrált utazásért. menetrendszerűség, csökken- Ezért J.ó együttműködéssel elő tek a menetidók, a nagyobb Van még tennivaló 
helyeken h-i.dolgoztá.k az álla- kell segíteni, hogy az utasellá-
mási technológiai utasítást és A pá'rtbizottság az alá.bbi in- tók ne kocsmai célokat szol-
ennek előírásai szerint dolgoz- tézkedéseket látja szü.kséges- gáljanak, !hanem az utasokat 
nak. Nagymértékű javulás jel- nek: üdítő italokkal és élelmisre-
lemzi az ünnepi forgalmak le- Állandóan napirenden kell i·ekkel lássák el. 
bonyolítását, bár a Budapest- tartani az új kocsik beszerzé- A napi sajtóban idónként tá-t·e való visszautazásnál még sét. Tolató dieselmozdonyok 
akad kívánni való. Az állomá- szélesebbkörű alkalmazásával jékoztató- és neveléícélzatú 
sok virágosítása, csinosítása, gyorsítsuk meg a szerelvények cikkekben kell felhívni az 
tisztántartása sok helyen tár- ki- és beállítását. Gondoskodni utazóközönség figyelmét a 
sadalmi üggyé vált. kell korszerű kocsimosó és vasútikocsik és az állomási be--

tisztító berendezésekről, napi- rendezések kímélésére, a tiszA fejlődés ellenére, még rendr·e kell tu~zn1· a személy-k ·1 száll't · taság megóvására. so · a �anasz a SZffi;le Y ." .1 0 . pályaudvarok korszerűsítését. s:-erelv_enyek . . z�oltsaga�a� A műsz:aki ko
csiszolgálat A pártbizottság helyesléssel 

tis�tasagára, _v1lágitasára, téli , forditson nagyobb gondot a vette tudomásul a Keleti-pá
,doben a fűtésé�. , .. kocsik tisztaságára, az egész lyaudvar dolgozóinak kezde-

� �2<;_mélys'1ál_l1tásban koz�e-
, útra alkalmas világítás biztosi- ményezését, amelyben a kultumuködo . dolgozok m�gatartas_a tására. Fel kell lépni az ellen, rált utazás színvonalának nöellen m':g sok kifog'.'ls ';Iler!-'1 hogy egyes helyeken csak a velése érdekében versenyre feL Az ugyeletes ti�ztviselo� saját honállomású kocsik ta- hívták ki a pályaudvarok és sokszor nem U.,.lálhatok a t';· karítását végzik el kifogástala-ren. �ed1g az ugyeletesek első- nul. állomások dolgozóit. Ugyanak-

rendu_ felad:1�• I?ogy az ut�s<;>• A személyforgalomban köz- ko; felhívta_ ?- p�rtt_agok �Y�
ka� �sz:'lgálo t:n_Ykedést 1ra- rarnűködő dolgozók tanúsítsa- met, hogy 30 peldaval 3ar3a
nyitsak es :11eno1:,zzék. . nak udvarias magatartást, se-

1 
nak élen a kulturáltabb utazás A kapu�ok s�i

á
sm
l

_�rete,.�- gítsék a támogatásra szoruló- célkitűzéseinek valóraváltásá• nyos. A Jegyvizsg o.n. so,_,,wr k t É • .. k 1 h tk"· · ba nem megieleló öltözetben, bo- " a . rJu e ' agy nemze oz1 n. 
rotválatlanul jelentkeznek swl- 'IIUll"lllllf''lllllf''llllll''llllfl"llllll''IIIHl"llllll"llllll''llll�'�lllll''IIIIJl'lllllP''llllll''ijllfl''llllll"llllfl'�lllll''IUIJl''ijlfl)' 
gálattételre. Még gyakori a 
fel- és leszállásnál a segíts<¾:
adás hiánya, az állomásnevek 
és tart-0zkodási idők bemondá
sának elmulasztása. 

Mulasztások tapasztalhatók 
a személykocsikkal való gaz
dálkodásban is. Előfordul, 
hogy zárt szerelvényekból el
vesznek kocsikat, ami növeli a 

Kecskemét állbmás távirá
sza a második irányítási táv
irat felvételénél és továbbí
tásánál felelótlenül járt el. 
Mivel a második távirat eleje 
szószerint megegyezett a ko
rábban kapott rendelet szöve
gével, a távírász az elsó irá
nyítási távirat szövegét közölte 
Kecskemét-alsó állomással. 
Kecskemét-alsó állomás ezt az 
irányítást jegyezte be a fuvar
okmányokra és az útirány
bárcára. Kecskemét-alsó áUo
máson ekkor elkövették a 
harmadik hibát: a fuvarok
mányokra helytelen kocsiszá
mot jegyeztek. 

Időre elkészült tervdokumentációt 

- rövidebb kivitelezési határidőt 

A szállítmányt továbbító 
kocsi felirati palyaszáma 
331 831 volt, az irányítási en
gedélyen 331 813, a fuvarok
mányokon pedig 331 381 ko
csiszám szerepelt. 

A Budapesti Magasépítési 

I 
gedélyben, hogy a vállalat a 

Főnökség 1960-as évi terme- 100 OOO forint értékű munkát 
lési tervét 109 százalékra tel- két hét leforgása alatt végez
jesítette. 211 munkát 76 mun- ze el. A munkához nélkülöz
kahelyen végzett a vállalat. A hetetlen hitelkiadó rendelet 
munkák elszórtsága pedig ká- december 30-án érkezett a fó
rosan befolyásolja az üzemi nökségre - de már módosí
eredményeket. tással, mert a 100 OOO forinttal 

A terv túlteljesítésében több szemben csak 20 OOO forint ér
körülmény játszott szerepet. ték elköltését tette lehetóvé. 

5 nap Szolnokon 
Bóvült a fónökség gépparkja, Akadnak cifrább esetek is a 
megszilárdult a munkafegye- fónökség „példatárában". 
lem, javult a munkaszervezés, 

Az elírást sem Kecskemét· 
alsó, s� Kecskemét állomás
ról való továbbításkor a vo
natkíséró személyzet, de Szol
nok állomásra való megérke
zés után az állomás átvevó 
brigádja sem vette észre, így 
a kocsiszám elírását visszke
reseti eljárás során azonnal 
nem rendezték. Ennek az lett 
a következménye, hogy a ko
csi Szolnokon 5 napig veszte
gelt. Az állomás kocsimestere 
a kocsi pályaszáma szerint ér
deklódött a továbbítási enge

fejlódött a dolgozók öntudata, Korszerűbb módszerekkel ami nem utolsósorban a mun-
kaverseny-mozgalom eleven
ségében, kézzelfogható ered
ményeiból is kitűnik. De hű 
tükörképet ad az igazolatlan 
távollét miatt kiesett munka
napok számának összehason
Utása is. Az 1958. évi 2457 
nappal szemben tavaly ötöd
részére csökkent a kiesett 
munkanapok száma. 

Gyakran változik a terv 

dély nyilvántartó KTG hiva- A fónökség munkaverseny 
talnál, ahol azt a felvilágosí- mozgalmának hiányossága, tást kaptá, hogy ilyen számú hogy nem elég éló, nem elég 
kocsira engedély nincs. figyelmet keltó a verseny 

A gurítócsonkában napok nyilvánossága. A korábbi 
óta tárolt kocsira a térfőnök évekhez viszonyítva az újító
figyelt fel. A KTG-tiszttel mozgalom is visszaesett. Hogy 
megállapították a továbbítási ez így van, ahhoz a szakvéle
engedélyen szereplő kocsiszám mények késése. a műszak'i 
eltérését, amit a KTG-tiszt dolgozók és az újítók elméleti 
ezután a feladási állomással felkészültségében fellelhető 
és a szegedi igazgatósággal hiányosságok is közrejátsza
tisztázott. Ezután a KTG-tiszt nak 
úgy rendelkezett, hogy a ko- Szólni kell arról is, hogy 
csit az aznapi 1789. sz. vonat- milyen nehézségei vannak a 
tal továbbítsák. A kocsit vállalatnak. A felsóbb szerazonban a már összeállított vek nagyon gyakran azonnali vonatba annak megkéslelteté- kezdéssel rendelnek el mun
se nélkül besorozni nem tud- kákat. Ilyenkor vagy a szük
ták. Emiatt visszamaradt és séges hitelt nem tudják idó
másnap az állomási irányító- ben biztosítani, vagy a tervtiszt rendeletére az 1784. sz. dokumentáció hiányzik. 
debreceni vonat végébe, egy• A Kóbányai út 20. szám 
másik, Biharkeresztes ,Hme- alatti lakások kialakítására 
netű rakszerelvényen túleró például 1960. december 14-én 
szállítmány elé sorozták. megérkez'et.t az építési enge-

Az állomási írányítótiszt dély, megjött a terv, a költ
azonban, amikor a külső for- ségvetés azzal az utasítással, 
galmi szolgálattevót az 1784. j hogy a munkát másnap kezd
sz. vonat végére sorozott Bi- jék el. Az is szerepelt az en-

A Budapesti Vasutas Cso
móponti Pártbizottság a kö
zelmúltban tárgyalta a Ma
gasépítési Főnökség 1960. évi 
munkáját és ez évi feladatait. 
A pártbizottság megállapítot
ta, hogy a főnökség munka
ját fejlódés jellemezte az el
múlt év folyamán. De a fej
lódés mellett vannak még 
hiányosságok, például : hossza
dalmas az egyes munkák ki
vitelezési határideje. Ez egy
részt arra vezethető vissza1 

hogy egy-egy munkára átla
gosan 4,2 fó dolgozó jut, más
részt, a munkát a teljes terv
dokuméntáció birtoklása nél
kül kezdik meg. Sokszor a 
munka befeiezése után lát
ják a terveket. Nemegyszer 
azokban is sok a módosítás. 
Ilyen körülmények között ért
hető, hogy drága az építés. s 
a kivitelezés során nincs le
hetóség a haladottabb mód
szerek alkalmazáásra. 

Persze a munkaszervezés
ben is van még javítanivaló. 
Helvenként igen magas az ál
lásidő. esetenként anyaghiány 
miatt is. 

A csomóponti pártbizottság 
a munka javítása. a hiányos
ságok megszüntetése érdeké
ben segítséget nyújtott a fó
nökségnek. Felhívta a vezet.és 
figyelmét Arra. hogy a mű
szaki gárdát korszerű építési 
módszerek bevezetésével is 
támof!ass�i< fel<!lnss<'�tPlj<>s 
munkájukban. Alkalmazzanak 

elóregyártott elemeket, ahol 
lehetséges, gépesítsék a kézi 
munkát, használják ki a már 
rendelkezésre álló gél?eket, 
vezessenelc be több műszakot. 

El kell érni - hangsúlyoz
ta a határozat, hogy a mun
kák megkezdése elótt már 
teljes tervdokumentáció áll
jon rendelkezésre és a kivi
telezés elótt a fónökség is ér
vényesíthesse elgondolásait a 
munka zavartalan vitele és a 

· sorozatos tervmódosítások el
kerülése végett. A határozat 
aláhúzza azokat a teendőket 
is, amelyek szociális és kultu
rális területen várnak a ve
zetésre. 

A közlekedési konlerencla japán küldöttei 

A M.AV Budapesti Magas
építési Fónökségénél örülnek 
a jó munka elismerésének és 
a csomóponti pártbizottság 
segítségével a hibákat is igye
keznek orvosolni. 

Tanulságos üzemlátogatás 
Az egyik délután 240 fiatal 

I 
honyban felváltotta a tisztkép

vasutas tisztjelölt utazott Zá- zősök vidámsága, jó hangula-
h ba M , k . ta. ony • eger ezes után a 

I Másnap a határállomás meg-
megszokott esti csendet Zá- tekintésére került sor. Reg-

gel rövid ismertető után, a 

Szocialista brigádok Makón 
A makói p,ályafenmi.alitási kasz n€l!Q' szocialista 

szolgálat dolgozói már 1959. példájára 

növendékek elindultak a ha
talmas területen fekvő átrakó 
bejárására. Fűrészelt faáru, 
koksz, szén, vasérc és ki győz
né felsorolni hányféle áru brigádja átrakásának módját mutatták 

végen elhatározták. hogy meg- a makói fűtöházban két szerzik a szocialista b1igád brigád lépett új útra. címet. Egy év múlva. 1960. de- Ők is gondos vállalást készítetcember első felében a terme- tek és dekádról-dekádra igyelési tanácskozas egyszerre négy keztek teljesíteni tervüket. Ma brigádnak ítélte oda a meg- már ez a két brigád is büszke tis;zteló címet. A brigádok tel- tulajdonosa a címnek és az okjesítménye jelentós mértékben levélnek. hozzájárul. nemcsak a pálya- A két brigád tagjai mint fenn1art{isi swl,gá]at, hanem motorvezetők és műhelyi dolaz igazgatóság eredményeine.k gozók, a kulturált utazás felnöveléséhez is. tételeinek biztosításáért is so-A makói szocialista brigádok kat tesznek. de nagy gondot nemcsak a termelésben járnak fordítanak a motorkocsik kai·élen, hanem gazdasági és poli- ban.tartására is. A gépek ápo-tikai kérdése)<:ben, · 
lásáért, karbantartásáért máil' a mindennapi életben is a felsőbb szolgál.a ti vezetók is 

meg a záhonyi vasutasok. 
A fogadtatást, a baráti ven

déglátást a tisztképzósök jól 
sikerült kultúrműsorral viszo
nozták. Az énekkar és a tánc
csoport fellépése után perce
kig zúgott a taps a kul túrte
remben, de nagy tapssal ju
talmazták a nézók Magyar 
László magánszámait is. 

A műsorosest megszervezéséért elismerés illeti Kovács 
László kultúrotthon igazgatót 
és a technikai elókészületekben 
részt vett Nagy Gusztávot Ba
lázska Ferencet és a k�ltúrcsoport vezetójét, Ürögi József 
intkzőt. segítik egymást. elismerésüket fejezték ki a 

Patronálják a termelőszövet- szocialista brigádok tagjainak. A záhonyi üzemlátogatáson 
kezeteket, résztveszne:< az újí- Említést érdemel a bri,gádol, a fiatal tisztjelöltek olyan 
tómozgalomban, ugyanaklwr takarékossági eredménye. vasutasokkal találkoztak akik 
minden olyan rendezvényt, Egy hónap alatt 2175 kg legnagyobb határállomá;unkon 
amely tov:tbbi fejlódésüke1 van 

I 
hajtóolajat takarítanak I becsülettel végzjk munkájukat. 

hivatva bi:atosítani, kollektíven meg, l 
Hasznos volt a találkozás, so-

látogatnak. majdnem háromszor annyit, kat tanultunk. 
A XVI-os pályamesteri sza- mint más brigádok. Szomja.s Lánl6 



,. 

4 1961. JűNlUS 1. 

Nálunk ilyen nem létezik 1 �  
A . közl_ekedésí konferencia I meg · mondJa el. mit látott tekböl és igy járták végig a � befeJezéset követő hétlőn Szolnokon . mtihelyeket. A látogatók jc bvasutl és lö�lekedési üzemek- - Legelöször a fütőház te- bára olasz és latinamerikai 

�• szolgálat, . helyekre lálo- rületének tisztaságát emlíle- va-utasok voltak. A vendégek gattak a killdottek. A vasuta- ném meg. - Ott ahol gő?- már a kocsiosztálYon és a for

Külföldi vasutasok látogatása három szolgálati helyen 

llfíís:::aki vezetők f e/adata a balesetek megelő:zésében 

�k a JYYupati�pá�ya_ucLi:a,·t. a I mozdonyok üzemeÍnek sok a gácsoió múhelyben elismerés- Rovatunkban idáig többször Elöljáróban meg kell je- kenységnek alapvető feltétele, S-olnok1 futohazat, es a Duna- szén, a korom. Nclléz tisztan- sel be.,zéltek a látottakról , Kü- foglalkoztunk a balesetvízsgá- gyeznünk, hogy a járműjaví- hogy a dolgozókkal megís
keszi JárműJQ,vítót tekintették tartani a lilőházat és a kör- lönösen meglepte őket ,.z a 16 bizottságok munkájával, a tókban bekövetkezett balcse- mertessük azokat az előíráso
meg, majd nagygyűlésen tclál- nyékét. A szolnoki fütőházbJn S-Ok új, modern eszterga, fúró helyes és körültekintő vizsgá- tek száma jóval felülmúlja a kat. amelyeknek betartása 
koz�ak a dolgozókkal. 1·end "' tisztaság uralkodot:. és marógép, amit a íoriiácsoló la_t �zükségességével._ Meg�lla- vasút más szolgálati ágaim\! biztosítja a munka biztonsá-

M1� tapasztaltak vendégeink Nemcsak az irodák. hanem a muhelyben láttak. p�to,tuk, . h�gy . _a b1zott�g_ok bekövetkezett baleseteket. gát. Ezt számos óvórendsza-
a . harom szolgálati •heiren·> műlhelyek :s ti.szliik, gondn- A vendeglátók az üzem te- túlnyom _t�bbsegben a ser�I- A vállalatok és szolgálati bály, szabvány, helyi utasítás 
l\li_lye�ek látták a vasutasok zottak. Ez arra enged L;rivet- tiile:én levö napközi otLhonba I teket �kC?(Jak a baleset beko- helyek balese!megelözó leve'- szabályozza. A műszaki veze
masod1k otthonát, a pálya- keztetni. hbgy a ,zoln')ki h elkalauzolták a külföldieket. 1 ,·etkezeseert. kenységét a 2080 ·25 1 9.52. J\TT I 

tök feladata, hogy ezek lsme-
:'d".a:t· a fútöhazat, a jarmu- vasutasok szcreti,c a 1·cndet. Az aprósúgok éppen a szobák- Nem kívánjuk kategóriku- -SZOT hat,írozat írja cló. retére megtanítsák a dolgozó-
JBvtlot? Nekem nagyon tetszett az is. ban pihentek. A legapróhb3k san kijelenteni. hogy a balese- A határozat é-rt.elmében a kat, s ugyanakkor ellenőriz-

ahogyan a mozdonyok siere- egy-egv babát átölelve alud- tekért e10·á1tal:ín ne;, lehet a v.illalati igaz<:alóknak és a zék .a�o�nak gyakorlati vég-
Nyugati-pályaudvar 

- A Nyugati-pályaud,·ar 

lé ét végzik. A szén•zere'ő gép lak. a nag)·obbacskák cser,rle- sérül tet hibáztatni vitatható szolgálati helyek ,•euiaói- 1 reha1tasat. 

nem tartozik a fiatal pálya
udvarok közé, mégis meg;epett 
a tisztasága - mondott� i:z 
egyik délafrikai küldött. - Ez nemcsak mint látogatónak, ha
nem mint szakszervezeti ,·e
z.etőnek is feltunt. Me?lepeü 
az is, hogy a kereskedelmi 
szolgálatnál mi lyen nagyfokú , 
a gépesítés. Nálunk Afrikában 
a fele nincs meg annak. ,:mit j 
a Nyugati pályaudvaron !át
tunk. 

percek alatt megrakja 'l szer- , en heverésztek kis ág,rcs- azonban példái a '1. szakasz- nek feladat.át képezi a bal-
1 

A . bales�tme':előzó teve-kocsit. káikon. . . tály megállapítása. miszerint eset..k megelőzést'nek '>U'r- kenyseg tekmteteben nem �r-Örömmel tapasztaltam azt - Elragadu latvany. a balesetek 5 százaléka kö- ,·ezése. 
r 

dektelen megvizsgálni, ho-
is . hogy Jó a dolgozói{ munka- - Nálunk ilyen nem 1.éte- vetkezett be a műszaki veze- A ,zolgálati  é., műszaki ,·eze- gyan. folyik az üzemi ".•Ulala-kedve - fol}1atla. - A moz- zik - hangzottak a megje1;,y- tők mulasztásából. tők jó vagy rossz hozzááfüisa toknal a b lesetvéclPlm1 okta-donvve,etök. fűtök és �zok a zések. tás. Az alapfeltctel az okt lakatosok. aki kkel ott tartóz- 1 Az olasz kü!di.>tteknek .,z is Valóban Íf/11 ran ez ? döntő módon kihal az üzem. . ' a-
k d · 1 
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szolgálati hely baleseti hely- , lás anyaga b1ztos1tva van. o asunk alatt .beszél� 
.
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gadta a fi .2:,elmét. hogy �rre kerestünk fe_!e�elet. zetenek alakulására. A mü-
1 

Anú az ok�at

. 

ás �inöségét U-
•• ,i l.i S'< i<' ai;ukor :1 ba�ese:_megeJo�o . te- szaki vezetők feladata meg-

, 
let�. az mar k�vesb_e megfe-

,, ' •fi. 
ti; • vekeny erset tlletoen felulv1z.5- szervezni a biztonságos mun- lelo. _Eg_yes musz;ik, vezetők 

,"' flt'
.
)ll
.
. e.., , -. ' 1 gáltuk a debreceni és a szom-

1 kakörülményt és ellenőrizni n�1;1 . ert1k m_eg a baleset,:lh�-

0 i.;.. - � 1 bathelyi járműjal.•ítók kivéte- az utasíiá.ok maradck alan I r�tas1 oktatasok , fontossagat. 
• • t lével valamennyi üzemi v;, l -

, 
érvényesülését. \ an olyan. 

,
ak1nd csak a� fl 
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fontos, hog; a balC<;e elhar,-a a · a ese mege ozo eve- tási oktat,\si könyvet a dolga-Az afrikai országokban a 
vasúti üzemekben a munka
védelmi feltételek is rosszak. 
A vasutasok mögött állandóan 
ott állnak a vezetők, akik 

1
• 

hajtják őket. Ezt mint egv;rn, i 
pályamunkás. tapasztalatból 
mondom. 

Még valamit. A pályaudvar 
vágányain nagyon sok s:z<>
mélyYonatot láttam. A s1e
relvények többsége modern, 
négytengelyes, vasvázas ko- J 
cs.ikból állt. Ezek a kocsik · 
nemcsak szépek, hanem .k<'-
nyelmesek is. A mi orszá
gainkban sajnos nem látni 
ilyen kocsikat. Ott még na
gyon sok a régi. favázas. rozo
ga kocsi. 

Szolnoki fütőház 

Koreai, Jndonéz, cipntSi és giiröc küldötl:«>k egy CS0t)0flj3 

i zó aláírja. 

Országos vasutas ifjúsági fotopályázat Nem egys:rer akkor i� alá
íratják az oktl<t.'\.si köny-

A szakszervezet elnöksége mellett működő ifjúsági bi- vf't a dolgowkkal. amikor 

1 
zottság a VIl. vasútas Hiúsági béketalalkozo alkalmából íoto- 1 azok az oktatáson nem pályázatot hirdet. 1 j A_ b�kuldotl képe� hűe'.' ke_ll. hogy kifejezzék a hagyomá- . vettek rés�t. 

l 
nyo.,; 1fiuság, találkozo legfobb Jellemvonásait, a találkozó fon- 1 Peldául az Észak, JarmúJa
tosabb eseményeit, érdekesebb mozzanatait. vítóban a gyalusrészleg re-

A pályázaton részt vehetnek vasut<ls fotoo.matórök, foto- szortvezetoje 1961. február 
1 sza.klcörök tagjai. legfeljebb 2 darab l8x24 cm-es, vagy 24:t:30 17-én tartott balesetelhárítási 

cm-es méretű fekete-fehér képpel. A pályázatokat jeligé,·el 
I 

oktatást. Ezen a napon Bes
elJátva kell beküldeni, ezenkívül egy azonos jeligével ellátott senyei Ernő é, Nádrisdi Lás,16 
boríúé!kot kell mellékelni, amely tartalmazza a pályázó nevét. 

j 
betegállományban. Ba.lazs Já• 

pontng címet. nos szabadságon w,lt. alá1rá
le!ke�edéssel beszéltek munká- 1 a napközi o,tlhon térítési díját Beküldesi határidö: 1961. július hó 5. Cím : v· w•asszak- suk mégis szerepel az oktatá
J�ol. A szolnoki fűtőházban a szülök keresete és a ,n erme- szerYeret kultúrnevelési és sportosztálya, Bp. VI., Benczur si könvvben. A Landler Jár
latottak kellemes benyo:rást kek száma után szabják meg. utca -U. A legjobban sikerült képek a budapesti igazgatóság I mújavítóban, Szék<'s[ehervó.-
tettek rám, de úgy gondo,om K · 1rid· át • k., • épüle1ében rendezendő fotokíállításon lesznek bemutatva. A rott és Dunakes::in 1s tapasz-
hogy a t,öbbj külföldi kollé� u 

-
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-
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t az páfy-adfiak odaítélését, a kiállításra kerülő k.,,.,...k kliválasztását taltunk hasonló eseteket. aámr is a fentiekből 1s k1tumk el1,;.ne- -.--"' a · résljel beszéltek a három szol- bizottság végzi. 
A szolnoki fűtőházban .Járt D k . J ,  d' 

gála ti helyen látottakról. En- PáJyadijak: 
küldöttek közül Karl lffliin- una eszi armu1avító nek mi szívból örülünk. őrü- I. díj: ólomkrlst.ályváza 

Az ilyen hozzáll.\s elősegíti 
a további fegyelmezetlenségek 
elkö\·etését. Ezekért a szak
szervezeti bizottságnak ls 
érezni kell a felelós<éget. Hí• 
�zen elmulasztották a fe)vilá
gosíló. neve ló és ellenórz6 
munkát. 

dert, a N'.émet Demokr�tikus A Dunakeszi Jármujavító- lünk. mert tudjuk, hogy raj- II. df? : bőr_irat�ka 
Koztársasag vasutassza·,szer- ban az üzem vezetói hárn�n tuk keresztül távoli világ- III. �1J :  �ltőtoll k�et __ . . . 
vezetének főtitkárát kértük ! csoportot alakítottak a icüldöt- részek országaiba !s eljut a 

l 
A palyad11<lko_:1 k_fvul tobb ?klevél is keni! k,.osztasra. A 

magyar vasút, a magyar va·sc pályázatra b�kuldott es � kiállf�son 
,
��m�tatott kepeket 1961 

utasok hírneve augusztu� l-ig a pályázoknak VI=xuld3ük 

1 
A p1Hyázattal kapcsolatos mindennemíí feli-i.l.a.gos{rást a 

Drága árat ii§etünli -vi- va.mta.s.,:oakszervezet kultúrnevelési és sportosztálya ad. 1 C.fol11tatjuk.) 

Hatvan és Fúzesabonu kö
zött máa:- megepült a villamos 
feliSÖvezeték. De ezen a sza
kaszon még nem futnak vtl
lanymozdonyok, tehát a veze
téket még nem használták. 
Vámosgyörkön mégis átala
kítják a hálózatot. 

között az oszlopok beállításá• 
ra. A Jószándékú ficyelmez
tetés azonban r,em használt. 
Ezért kell most drága árat fj
zeti1l. 

Juttassuk tetó alá a Közlekedési Múzeun1 ügyét \  

Az állomáson három évvel 
e1.előtt épült meg a felsuveze
ték. S mo.st az átalakítás szá7· 
ezrekbe kerül Kétségtelen, 
hogy ígv biztonságosabb lesz, 
de ugyanígy meg lehetett 
volna építeni három én•eJ e;.s 
előtt is. 

Vámosgyörk állomás vezetői 
már akkor felhívták a figyel
met néhány dologra. a többi 

Ez csak egy eset a �ok kö
zül. MúsuLt is elofordul. hogy 
r<>&z tervezés miatt át ke1! 
építeni úi létesítményeket. Ez 
egyáltalán nem segitl a taka
rékos gazdálkodást. Az illeté
keseknek jobb,in mee, kell 
vizsgálni a terveket. mert 
népgazdaságunknak nincsenek 
fölösleges milliói elhibázott 
épületek. létesítmények át
alakítására. 

Suhatagi Béla 
Gödöllő 

Akik a budapesti Városli- intézmény és a múzeum eél
getet jál'ják. bizonyára szem- jaira emeletek ráépítésével ál
betüni.k nekik az el,hanyagolt- litották volna helyre. A költ
nak tün ő  f{özl@kedési Mú- ,s.égek miatt azonban a terv 
zeu m, műszaki kultúránk - terv maradt. 
egyik régi intézménye, ame- Tíz évvel ezelótt a múzeum 
lyet alaposan megtépázott a ügyeinek további vitelét és új
ma.,,odik világháború és - a jászervezését az akkor létesült  
nemtörődömség. Vasúti Tudományos Kutató 

Az intézményt tulajdonkép- Intézet feladatává tették. Ezzel 
pen az 1896. év, milleneumí az intézmény sorsában is je
kiállitás köziekedési csarnoká- lentős változás állott be. Az 
bol hozták létre. 1951-53. években az intézet-

A haszno.s kiállít.Isi te- n� si_��rült_ � �rült _gyűJte-

Nagy sikerrel zárult 
a MÁV szimfónikusok koncert-évadja 

j 

�et 3100 négyzetmétert tett meny UJJáép1téséhez szukséges 

A háhorü1, pusztítá� 

A MA V Szimfonikus Zene
kar ebben,az. évben is 16 bér
leti hangversenyt adott a Ze
neakadémián. A közönség és 
a zenekar között most is ben
soséges kapcsolat alakult ki. A 
hangversenyek művészi értéke 

egyre fokozódott. 
A MÁV Szimfonikus Zene

kar hangversenyei már nem
csak az évek során visszatérő 
bérlők körében aratnak sikert, 
hanem jó hirnévt1ek örvend 
az egész hangversenylátogató 
közönség körében. 

A bérleti hangversenyek 
műsorainak összeállításánál az 
a cél vezérli a zenekart, hogy 
egy-egy zeneszerzőt, vagy 
egy-egy zenei műfajt mutas
son be közönségének. Tavaly 
Beethoven műveit szólaltat
ták meg, az idén pedig az ora
tóriumok gyöngyszemej kerül
tek műsorra. 

Négy oratórium-estet tartot
tak. Eióadták Haydn: Evsza
kok, Bach: Magnificat és Ros
sini: Staba.t Mater e. művét. 
Szerepelt a műsoron Stra
vi1wzky: Oedipus Rex, és Han
del: Saul c. oratóriuma is. 

A zenekar élén neves ma
gyar karmesterek álltak; Fe
rencsik János, Polgár Tibor, 
Komor Vilmos, Vaszy Viktor, 
Németh Gyula, Tóth Péter, 

Tolmácsy László és a zenekar 
két vezetö karnagya : Lukács 
Miklós és Pécsi István. 

A külföldi karmesterek kö
zül az NDK kiváló fiatal mű
vésze 01.af Koch szerepelt. Az 
előadóművészek közül külön 
ki kell emelni a csehszlovák 
Mirka Pokornát, akinek Ha
csaturján zongoraverseny in
terpretációja emlékezetes ma
rad a közönség számára. 

A második világháború alatt 
a mul.eumépillet nagy része 
megrongálódott, gyűjteményé
nek háromnegyed része el
pusztult, így például a favá
zas vasúti kocsimodellek tel
je'> egészükben. Szerencsére 
megmaradt az anyag közpon
ti része, a mozdonymodell
gyűjtemény nagyobb hánya
da é- a vasúti kocsimínták
nak mintegy fele. bár sérült, 
de újjáépíthető állapotban. 

1946-ban a MA V ideiglenes 
jelleggel kijavíttatta az épü
let egv részének megrongá

A zenekar idei bérleti est- Iódott tetözetét, s ezzel lehe
jein olyan ritkán hallott műve- tővé vált a megmentett anyag ket js megszólaltatott, mint megfelelő raktározása. Az újBruckner IV. szimfóniája, jászervezés kérdésére újból -
Mahler l. .�zimfóniája. Héinde! rr ·nt az alapításkor - egy 
Sau! oratóriumához például kiáJJ ítás, az 1947. évi közle
nem állt rendelkezésre a ma- kedési kiállítás hívta fel a gyar szöveg, a MAV-szimfó- figyelmet. Ez alkalommal nikusok előadására készítették helyreál lították a sérült vasúti el újra az oratórium magyar modellek egy részét, s a kíálszövegét. A MÁV-szimfóniku- lilás bezárása után a bemusok tűzték első ízben műsoruk- tatott modellek és makettek ra Ránky György: Pomádé ki- részben a múzeum gvűjtemérá.ly operájának második szvit- nyét gyarapították. A Közlejét. kedés- és Postaügyi Minisz-

A zenekar szeptembertől 120 térium újból kiadta a mú
hangversenyt adott. Nagy si- zeum szervezeti szabályzatát, 
kerrel szel'epelt, szinte az Jr- Tizenkét esztendővel ezelőtt 
szág minden részében. A rá- , a MAV -zakoktatási tanácsa 
�Iióh3.l�_gatók s_zámára az idén tervezetet dolgozott ki egy 
1s killon ébnenyt j�l�tett _a közlekedéstudományi központ 
zenekar mmden rád10szereple- létesítésére. E ten·ek «zerint 
6" a múzeum régi épületét ere-

Bermann István deti alakjában, a létesítendő 

anyagi támogatást kie5zközöl
rue. Mód nyílt az épület leg
süi·gősebb állagvédelmi mun
káinak elvégzésére is. 

Egy elhamarkodoll dön tés 

1&54 őszén a fővárosi ta
nács - városrendezési célból 
- az eg�z épület lebontását 
rendelte eL Az elhamarkodott 
lépés folytatását -, melynek 
révén lebontották a részben 
sérült kupolacsarnokot és a 
mel lette fekvő fedett épület
szárnyat - az államvasút ve
zérigazgatója akadályozta meg 
azzal, hogy kieszközölte a mi
niszter hozzájárulását a továb
bi bontás beszüntetéséhez és 
szerényebb formában való 

helyreállításá110z. A MA V Vas
úttervezó Vállalat ezután elké
szítette a bontás alatt levó 
épület.rész helyreállításanak 
terveit. s ezek alapján sikerült 
a régi kupolacsarnok falait hat 
méter magasságig megmenteni. 

)Iiért kéöik az épílé� ? 

Ugy tervezték, hogy a mú
zeumot 1956-ban. de legkésőbb 
az 1957. évi ,·asutasnapon nyit
ják meg. Az ellenfonadalmí 
események és a súlyos gazda-

sági helyzet miatt azonban az 
építkezést abbahagyták. A 
konszoUdáció után a közleke
désügyi minisztérium segítsé
gével 1957 közepén folytatták 
a munkát - de még ma <em 
lehet jelentős előrehaladásról 
beszélni. Hol a beruházások 
általános csökkenése, hol a 
rendelkezésre álló összeg kevés 
volta. hol a tervező és kivite
lező vállalatok „kapacitás
hiánya" stb. fékezi közlekedési 
múzeumunk gyo,-siramú fel
építésének iramát. 

Persze, van más hiányo�sá.g 
is. A múzeum megnyitása 
nemcsak attól függ, hogy sike
rül-e az építkezés teljes befe
jezéséhez szükséges összegeket 
és az építési kapacitást bizto-

sítaní, hanem ezzel egyidejű
leg gondoskodni kell olyan al
kalmas raktártérről is, ahol a 
meglevő gyűjtemény az epit
kezés tartama alatt és azután 
is - legalább részl><'n - ta
rolható lesz. 

A megvalósításra elfogadott 
tervek ugyanis - térhiány rrú· 
att - nem biztositják eléggé 
a múzeum fejlesztési lehetósé
geit. Igy a kiállítás időnkenti 
átrendezéseYel kell majd a 
múzeumot a nagyközönség 
számára mindig aktuálissá, 
változatos:xí és Yonzó,·á tenni. 
•rermészetesen az épület kér'
désének megoldása mellett 
fontos elvi és gyakorlati prob
lémákat vet fel a gyűjtemény 
helyreállítása és fejlesztése is. 

Bízunk abban, hogy a MAV 
Magasépítési Fönökség is szív
ügyének tekinti, hogy a mú• 
zeum minél előbb elkészüljön 
és minden tőle telhelöt meg
tesz érte. Az építésben, eset
leg még a ten·ezésben részt
,·evő vállalatoknak látniok kell, 
hogy a múzeum újjáépítésére, 
jellegének kialakítására és 
a gyűjtemény fejlesztésére 
fordított szellemi erőfeszítések 
és anyagi áldozatok csak ak
kor válnak népi kulturánk ha
tó tén,vezöivé, ha az állandó 
kiállítási épület knrszerű be
fejezését is sikerül biztosíta
ni. 

Közlekedésügyünk - sajnos 
- még adósa a kultúrforrada
lomnak a Közlekedési Múze
um megnyitásával. lllert nem
csak tudományos és műszaki 
kultúréletiink egyik legrégibb 
intézményének újbóli életre
hívásáról. hanem meglevő. a 
szocializmus építése alatt egy
re fejlődő. sokmillió forint ér
tékű nemzeti vagyon közkin
csé tételéről van szó. Olyan fel
adat ez, amelynek megoldása 
na�yszerűen szolgálhatná nem
csak a közlekedés. hanem az 
általános műszaktörténet és a 
politechnikai szemléltető okta• 
tás célkitűzéseit is. Ezért lép 
elö követelé5sé : juttassuk vég
re tetö alá a Köz]ekedé:;i Mú
zeum ügyét! 



1961. JŰNIUS L 

Még egyszer a jármujavítók 
anyaggazdálkodásáról 

-.___,..,,.,....___,.. ... � ·-
gyártási rendelést. Reméljük. 
ezt teszi a 7. D. osztály is a 
maga vonalán . 

A műhelyi szakközegek sze
rint lökrúdsaruból azért van 
többéves készlet, mert egy újí
tás miat ezeket már nemigen 
használják. De miért nem 

A M<L{lyar Va.sutas április 

I 

bolók felállítása tényleg gaz-
1 

tervek alapján Ielülvlzsgálná, használták fel ezekel az újí-
17-1 számában „Az anuaggaz- dasá,gos, de csak műhelyeink- csökkenteni tudnánk a feles- tás bevezetése előtt'/ A be
dálkodás vroblémft.i a -z:asúti né!. De mi történt eddig a lege adminisztrációt. vezetés után miért nem se
járműjavító iparban" címmel szertáraknak visszaadott da- A cik k  további része azzal iejtezték le a nem szükséges 
meruelent a KPM l/7. D. osz- rabokkal? Ott fekszenek rak- foglalkozik, hogy nincs össz- készletet? Ennek értékét va-
taly vezetőjének cikke . tárainkb-dn. hang az anyagtervek és a jon levonták-e az újítási 

Minden megjelent cikk, Nézzünk egy példát:  az termelési tervek között. Ezzel díjból? 
ene adandó válasz. esetleg E/szaki Jármajavíió 1 960-ban egyetértünk. Azt viszont meg Példának hozhatnánk fel a 
a nyilvánosság előtt kialakuló vissznyereményi bárcán visz- kell említenünk, hogy az rugókatalógus készítésének 
vita - ha az építő jellegű - szaadott 220 mm-es U vas- anyagok többsége ugyan ne- esetét is. A tervezetet a 
t,egiti az egyes szolgálati ágak, ból 456,2. 300 mm-esból 369, gyedéves ütemezéssel kerül KözPOnti Technolóaiai Iroda 
de ezen túlmenően a vasút 240 mm-es I vasból 72. 280 beszállításra, de néhány - amely a 7. D. .felügyelete 
.egészének munkáját is. Eb- mm-esból 168 kg-ot. De so- anyag kivételével szinte ál- alatt dolgozik - még 1959 
ból kündulva kívánunk mi rolhatnánk tovább a többi vál- landóan rendelkezünk eg- augusztusában átadta a 7, 
is a cikkben foglaltakhoz né- lalaL esetében is. alább negyedéves készlettel. szakosztálynak. A Beszerzési 
hány gondolatot fűzni. Feltehető a kérdés : műszaki sót egyes esetekben többel is. Fönökséa 1960 októberébl'.n 

Bevezetőben megáJ!apithat- dolgozóink gondoskodtak-e Az öszi forgalomra való fel- sürgette mielőbbi k iadatását 
fuk, hogy a cikknek nem egy ezek felhasználásáról? Az készüléshez az év elejétól fo- és ehhez segítséget is nyújtott. 
gondolatával egyetértünk. igazság az. hogy többségük- lyamalosan történik az anyag- Ezzel lehetővé vált, hogy az 
Vannak azonban olyan kérdé- ben a vállalaton belüli prob-

, 
bizto ·ftás. Ha tehát az igé- illet.ékesek véleményezésre 

sek - döntő kihatásúak is -. lémákat. ga;tdaságosságot Yizs- nYek reálisak. akkor komo- megkapják. s amelyet tudo
ame.lyek nem az életet tükrö- gálják és nem a népgazdasági lyabb fennakadás nem lehet. másunk szerint 1960 decem
:tik, főként nem. ha a vasút érdeket. De felvetődik a fele- Igaz. hogy a faanyagok te- berében vissza is j uttattak. 
és népgazdaságunk egészének lősség kérdése is. hiszen a kintetében népgazda�ági síkon I De a katalógus a mai napig 
érdekeit nézzük. hengerelt áruknál mód van is szü k a keresztmetszet. De 

I 
S€ffi látott napvilágot. 

Maga az a körülmény, hogy megfelelő méretekben rendel- az is ig?z, hogy a i�v:<11a1tvolt , Itt keH felhí':'nunk az ill�-
• 7. D. osztály vezetői igye- r,L keretsza:m kiteljesitese 100 , tekesek figyelmet. hogy az ev 
keznek a gazdálkodás problé- 0/o-os. A faanyagok nedves- j végéig elkészül a teherkocsi 
máiva! foglalkozni, pozitív je- Nézzük mind a két oldalt ségét Igazgatóságunk állandó- alkatrészek katalógusterveze-
IenséJ?:. annál js i nkább. mert an jelzi az illetékese:mél, cJe I te is. Szükséges az elözöekből 
népgaz.daságunkon belül je- ./\ cikk szerint anyaggaz- a me11,oldás a jelenlegi körül- , levonni a tapasztalatot. ne-
lentós súlyt képvisel az anyag- dálkodásun.k adminisztrációja mények között nem leheL<;é- hogy a fentiekhez hasonló 
gal, alkatrésszel való helyes bürokratikus. Nem kívánunk ges. Szerintünk. ha múhe-- eset áll.ion elö. 
éi; tervszerű gazdálkodás. vitába szállni a cikk írójával, !yeink gondosabban járnának Az OH-anyagok els7..ámolá-

Ha ezt a kérdést a vasút és mert szakszolgálatunk is har- el az anyagbontásnál. némileg si problémáiva1 nem kívá-
ezen belül a járműipar szint- col a bürokrácia ellen. enyhíteni lehetne a helyzetet. nunk foglalkozni, mivel az 

ién vizsgáljuk, kétségtelenül De a cikkben hozott példa Atmeneti anyaghiánv lehet- elsősorban pénzügyi szerve-
mei! kell állapítan unk. van veleményünk szerint egyol- séges különösen egyes kulcs- ink feladata. Mi is egyetér
mé& bőven tennivalónk. dalú. Kívülállónak úgy tűn- anyagokból annak ellen�re, tűnk azonban azzal, hogy Ciprusiak a konferencia elsö napirendjének referá.tumát hallgatják. 

het, mintha minden igénylés hogy igazgatóságunk minden azok felhasználása ösztönző 
{gy történne. Pedig nem így lehetőt megtesz. Itt azonban hatással bírjon. Felveti a 
van ! Az anyaggazdálkodás vissza kell térni a cikkben cikk, ho1a• külső vállalatok 
alá vont anyagok tekinleté- említett szegecsellátásra. Te- különböZá munkákat csak ak

• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• e 

A készletfelfutás 

és az anyaghiány 

egyaránt káros 

Másodszor a szocialista brigád címért 
ben az igénylés a jóváhag.vott kintettel arra, hogy annak kor vállalnak . ha az anyagot Serényen dolgozik a Szom
tervek alapján, legtöbb idején a műhelyi szakszolg:l.- biztosítjuk. Ez igaz és elöfor- ba.thelyi Jármújavitó kocsi-

Egyetértünk azzal, hOgy ép- anyag esetében a felhasználók lat nem értesítette idejében duló jelenség. osztályán ifj. Marton Károly 

pen ol.van káros ielenség a által kiálhtott részletes anyag- igazgatóságunkat arról. hogy A cikkre a'dott válaszunk kormánys�lep-javító brigádja. 

készletek felfutása. mint az igénylő kimutatáson keresztül fokozottabb mértékben áttér- nem azt a célt szolgálja, hogy Annak idején, amikor elhatá

anyaghiány. Nem állítjuk azt, történik. nek a hegesztésre, a 24 mm-es a két szakszolgálat között fe- rozták, hogy megszerzik a szo

hogy egyes anyagféleségekben Hogyan néznek ki nem egy szegecskészlet; felfutott. szültebb legyen a légkör. Cé- cialista brigád címet, így vé

nem jelentkeznek átmeneti esetben az anyagigénylö ki- Ugyanakkor jelentkeztek fel- lunk az. hogy nagyobb össz- lekedtek: - Mi is megpróbál

hiányok. Az ipar nem elégíti mutatások? Nem beszélve a használóink 23 mm,-es szege- hangban végezzük a népgaz- juk az új út keresését. Re

ki minden igényünket. Ezek külsó forma kifogásolhatósá- csért, amelyet az ipar nem tu- dasági feladatokat. A nyHvá- méljük, sikerül teljesíteni cél

népgazdasági problémák, s gáról, múhelyeink sokszor a dott bizt05itani. Ilven esetben nosság e1é hozott vitával sze- kitűzéseinket. 

ha adott esetben nehezítik js szabványokat is figyelmen az esztei:gályozás ·a vasút .S1·- retnénk elfrni, hogy a prob- :E:s sikerült. A brigád he-
a járr,nűjavítást. az összvolu- kívül hagyják. Például a Szé- dekeit figyelembe véve s,;ük- lémák. nehézségek ne er;yol- lyes munkaszervezéssel nagy 

ment fig.velembe véve nem kesfehérvári Járműjavító 42 ségszerű és indokolt volt. dalúan leg_venek megvilágít- segítséget nyújt az egyenletes 

lelentösek. mlh-es kllracélt ke1't a szabvá- va Mi a probléf!'lákat nem járműkiadáshoz. Soron kívül 

Mindezeknél súlyosabbak nyo., 40 és 45 mm-es helyett. , em a sze,rlárak anyagszolgálati. hanem nép- vállalták például a szombahe-

használnak. A bórtömítések 
felújításával havi 2000 forint 
megtakarítást értek el. Össcre
gyűjtöttek 276 kg sárgaréz
hulladékot, 5300 forint érték
ben. 

A brigád április 4-én kapta 
meg az oklevelet. Most tovább 
versenyeznek a megtiszt.elő 
cím másodszori elnyeréséért. 

Mint egy nagy család, úgy 
eggyé forrott ez a 11 föböl ál
ló kollektíva. A kollektív 
szellem nemcsak a munkahe
lyükön, hanem a magánéletben 
is megmutatkozik: a brigád
nál. Többször rendeznek köl-

azok: az esetek, melyek a A debreceniek 100x100x16 bo,álartozása a döntő 
, �azdasági szeJT, ;'.'{);otl,ól igye,-. l.yi igazgatóság területéről be-

meg nem alap0zott igények mm-es és 160x160x12-es szög- 1 keztünk felvetni és hisszük. kúldött fék-kormányszelepek csönös családlátogatást, kirán-

következtében állnak elö. Pél- e.célt kértek. ugyanakkor a , . 1 ha mindannyian a népgazda- javítását létszámemelés nél-
1 

dtllá_st, s néha szórakozni is 

dául: az év elsö negyedére a szabványos méret 100 100xl4. 1 �észletga
b�

1�?dásw_ik _ i�- 1 sági szemléletet vi�zük mun-
1 

kül. Az elmúlt három hónap- egyutt mennek el. 

7. D. osztály a Szolnoki Jár- illetve 160x160xl5. _en egi PlO , emait a cikk !'.'0- ' kánkba, akkor az ered!'l'lény ban 151 damb fék-kormány- Eredményeik nyomán mind 

műjavító részére 5797 kg I Az értékben tervezett anya- Ja_ '.1b�� lat!a, hogy két, Jar- nem fog elmaradni. 1 szelepet javítottak meg. A ja- j több brigád lépett új útra. 

súlyban 12 300 forint értékú ! gok biztosítása anyagszükség- 1 7
u
�

v,1o 4;eteltvel _ (Szekes_- Anyagellátási Igazgatóság I vitásoknál sok OH-anyagot BARANYAI JÓZSEF 

samott idomtéglát kért. A jár- 1 Jeti k imutatás alapján torté- e rv r. u� eszi) g szerta-

mű.iavító február 14-én a tég- , nik. Ezekre többek között a j 
rak _nem _h��Ju� _tartoznak. 

lákat táviratilal! lemondta. A 
l 

7. D. o.sztály &em ad konkrét A cikk szeunt .,Joreszt e,z az 

lemondást a szallítu vállalatnal választ. illetve a szükségesség 0!<4 aunak, h OIJU eques ,,,kat

érvényesíteni nem tudtuk, iiiazolásakor az illetékesek re rzel.�6l 11411!/ és nem„ fo

mivel azt néhány darab kivé- 1 csak annyit hajlandók igen í1JJÓ készle_tek kel�tk.eznek . 

telével már leszállí1.o1t3. Eze- gyakran rávezetni, hogy a _Ha reálisan uezzu_� a kér

ket a samott idomokat más I felhasználás azono.s a múlt d�t, bírálat_ hangjan , k<;ll 

felhasználni nem tud;,�. ,gy évivel. Ha soronki\·üli anyag- 1 
szo11Iunk az 1Iren �állftásr?l, 

elfekvő anyagot képez. Hoz- ' 1g�:,yrói van szó, a Bes.zerné- , a�e. Y , �e� 1;1�· mint feleJo�

zátesszük. hogv igazg:m,�ii- : .,; Főnökségen ,·endelkezésre I i,eg �o���bu,as. Ig�.zg�!0sa

gunk március 27-én vizsgá- l á.il'lak o villárr,beszerzők . 1 �
un 1!- � • r ozott 

latot kért 8 _7. s�oszt:..}ytól, j , Vannak ol.van • any�igén:r: :t��zit
l, 

e? ! Jo
5���-ak

se
fl_ 

Az igazgatóságok egymásközti versenye 

de erre a mai napig valas1.t I les<'k. amelyekbol oes.zer7..o d . 't , 1 h azd , 
sem kaPOtt 1 �zervein;, nem tudják megál- a� asa O • • a az g as:i,gos 

Az április havi crl"d,nények 
alapjan az igazgatóságok he
lyezési sorrendje és száza
lékban kifejezett teljesítmé
nye a következők szerint ala
kul. 

1 .  Budapest 
2. Szeged 
3. Miskolc 

89,17°,'0 
83,33° '0 
83,33° 0 
81,670/o 
77.50° o 
74,176, 0 

ségj mutatóknál jelentkező I be visszaesés - a tehervona
visszaesések következménye tok átlagos utazási sebességé
az előző hónaphoz viszonyí- né!, a kocsitartózkodási ldö
tott kedvezótlenebb ered- né!, a járulékos (mellék) tel
mény. Meg kell azonban je- jesítményeknél és a mozdo
gyezni, hogy még így is nyok gazdaságos felhasználá-
374 873 tonnával több kocsi- sánál. KÜiönösen a gazdasá
igényes áru került elszállítás- gos mozdonyfelhasználásra, az 
ra, mint a bázis idószakban. egy mozdonyra e;ó 100 etkm 

A minőségi mutatók április teljesítmény növelésére kell 
havi hálózati terveit az állo- több gondot fordítani, mert 
m!si szolgálat üzemeitetési ennek eredménye számotte
önköltségének kivételvével vően befolyásolja az üzemi 
teljesítettük. De köriiltc,kin„ j utalék alakulását. 

Megemlíthetjük a Landler I lapí1ani, hogy tl'lajdonképpen l�n�e: h: ne_1;1 _szaporodnanak 

Osztószertárban tárolt r,or<l- i miJ·e is van szükség. Péidául ! �" "/·-:�m:
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N , • 1 , rac,., cs nem szaporo a a 

emaJ t 1s. zt az anyal(ot , ,;,_en- es ronz<e e 1heny e- föl'; k •szi t tb Elt "l f" 
annak idején a iármű jm•ító 1· seket a 1árműj>1vítóktól bekér-
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7. D. osztályon keresztül. Fel- • csak nabvány szerint lehet . , nem
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h ál 1 tt k ittém·e'ni Az E/szaki Jármű JO mun a a to • ogy e a 
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fekvő készlet. Légfék alkat- tos. e a ra . rra , ren e_ e?-o 

ré kb "l "h 1 · k - 1 1  d '  
muhelyemket. Szelcesfehervar-

-�,,e O n:iu e yem a an ° p bl ' I '  bh ról például az o.sztószertárba 
hiannya� kuzdenek, , ugyanak- on Losa >, rea isa I kerülnek vissza kötöele-
kor a kes�let 1960-rol 1961-re igénylést mek és egyéb any�gok, ame-
négym1l!10':'al emelkedett. E�- Jyeket a műhelv igénylésére 
ket _a �ldakat csupán azert Az is gyakori eset, hogy az szereztünk be. Helyes eljá-
emlttettuk. ".1ert az. hogy se igénylések érvényes rajzok rás-e. hogy a nem szükséges 
készletfelfutas. se_ a?yaghtá?Y nélkúl jönnek. Ezeket sok mennyiségeket a vállalat 
ne__ !<el:t!'ezzék, i_o,:e�zt _a Jar- esetben vissza kell küldeni, készletéböl a MA v készleté
muiav,t?k_ 1){én_ylesetol es fel- vagy félretenni. amíg a raj- be juttatjuk vissza? Nem. 
használasatol fu_gg_ . zok megérkeznek. Műhelyeink Gazdaságos tevékenységünket 

4. Debrecen 
5. Szombathely 
6. Pécs 

Az április havi kocsiigé
nyes szállitási tonnatervet 
96,51 százalékra teljesítettük. 
Ennek, valamint egyes minö-

több munkával jobb ered
ményt érhet:ünk volna el -
és az elözö hónaphoz viszo
nyítva nem következett volna 

Június 2 5-én lesz 
a vasutas ifiúsági ta lálkozo 

A sza_�sz�rvezet elnöksé�e és 
j 

nyos találkozójáTa Budapest
a': _ <:l�okseg mellett működő ró! kettő, a vidéki igazgatósá
t]'..iusagi bizottság az igazgató- ! gok székhelyéröl, Szoln >hót 
s_agok _i_fjúsági tanácsaival kar- és Hatvanból egy-egy külön
oltve Jun1us 25-én rendezi meg vonat viszi majd a részvevö
a VII. országos vasutas ifjú- ket. 
sági_ talá!kozót. Az idei talál- A találkozá részletes pr,)g
kozora is Balatonalmádiban ramját lapunk következő szá-
kerú1 sor. mában ismertetfük 

A vasutas fiatalok hagyomá-Helyesen _vet, fel . a cikk. persze szid.iák - az ő szem- ne így mutassuk ki. Ha a 
ho? takarekoskodm !<'ell az POnt.iukból jogosan a;,: munka eredmém ességét néz
anyaggal: de �ozzátes21 _ h?�Y anyagszolgálatot. hiszen ké- zük. akkor sincsenek elöny-
CSak addig. amJ.g az a mrnoseg sik az anyag. Erre is egy pél- ben az önálló gazdálkodási V1'gya'zzunk e , t t' ' , , f rovására _ne_m megy. , l\� _e_z- dat: a műhelyi szolgálat acél- lehetőséggel biró. vállalatok. gymas es I epsegere • 
zel egyetértunk, s kiege�z1_t.11;1k_ önté�ű alkatrészekből több Az Északi Jármüjavító példá-
azzal'. hogy ne _csak a mmosegi tétel beszerzését kérte az év ul ötször volt élüzem, a Du- De< sokszor hallani ezt a fi
romlast ve_gyük h!(yelembe, elsö negvedére. A rajzokat ookeszt Jármü;a1·ító egyszer gyelmeztetést a munkahelye
hanem az_! ,s. hogy a takar�- időben megkértük, de azok sem. Debrecen hat es;tben ken. De arról, sajnos, nagyon 
kosság muhelyemkben n� ma& még jelenleg sem állnak ren- nyerte eJ a címet. Székesfe- kevés szó esik, hogy hogyan 
szakszo}!(álat. ne a va�ut _és delkezésünkre. Jogos-e ilyen hér-var csak kétszer vigyázzanak a dolgozók. Pedig 
n� " nepgazdasál! terhere tor-

1 

esetben a bírálat? Említsü k meg a saját gyár- e nélkül a munkavédelmi te
tenJ:,n . . . Ezekkel nem azt kívánjuk tást is. üzemi vállaiatainirnai vékenység olyan, mint dolgoz-

,Muhelyem_k a h�ngerelt aruk bizonyítani, hogv az anyag- nagvon elharapódzott az ön- ni a munka természetének is
�s_etében vetelezeseke_t . esz- szolgálat területén és gaz- célú gyártás. a nem körülte- -nerete nélkül. 

ozolnek, azo!<at elviszik az dálkodásunkban nincs hiá- kmtö munka és a szabad ka- A pécsi iga;.gatóság terüle-
anyagdaraboloba ott kellő nyosság és b"rokrácia Vi T · M-. · ·· -
méretre levál! 'ák a szüksé _ 

· . . . u . · - paci_ as miatt. 1 felf1gyeltunk ten sem tapasztalható javulás 
l • ·. . .. g': szont b1zonv_1t1� azt _1s, hogy- e karos jelenségre és telies 

l 
a munkavédelmet és baleset-

��et f�!hasznal1ak. a_ lobbit h
!' 

íelhasznalómk_ ertelemsze- szi
.
·gorral fogunk eljárni az elhárítást illetően. A munka

H
' ��aadJ�k „ szertáramknak. ruen adnák __ az 1g�nyléseket. olvan szertárvezetók ellen. védelem irányításáért felelős 
a gy nezzük, akkor a dara- azokat a fE:]ugyelet1 szerv a akik f,;lelőtlenüi adnak ki szervek egyrésze csak az ese-

mények regisztrálására szorít
kozik. Javításra szorul ez a 
munka a szekszárdi és a 
nagykanizsai pályafenntartási 
főnökségnél, Sellye állomá
son és még néhány kisebb 
szolgála ti helyen. 

Örvendetes javulás tapasz
talható viszont a vontatási 
szolgálatnál, ahol mind a bal
esetek, mind a kiesett munka
napok száma csökkent a 
múlt év hasonló időszakához 
viszonyítva. 

Vánlai László 

Az eredmények elemzésekor 
meg kell azonban állapítani, 
hogy az említett hibák mellett 
volta!, olyan példamutató tel
jesítmények, melyek általában 
valamennyi igazgatóság mun
kájára jellemzőek. !gy kiemel
kedő eredményt értünk el a 
teherkocsik átlagos kihaszná
lásánál, a tehervonatok átla
gos terhelésénél, az állomási 
és a vontatási szolgálat ter
melékenységi mutatóinál va
lamint a személyszállító- és 
tehervonatok menetrendszerü 
közlel<edtetésénél. A személy
szállító vonatoknál - az 'elö
zö hónaphoz viszonyítva - a 
húsvéti ünnepek és május el
sejét megelözö megerősített 
forgalom mellett is nemcsak 
a menetrend szerint köz.leke
dett vonatok százalékos ará
nya javult, hanem közel négy
ezer perccel csökkent a késett 
percek mennyisége. Ugyanak
kor 4,4 százalékkal javult a 
tehervonatok menetrendsze
rűsége. Külön ki kell emelni 
hogy a teherkocsik átlagos ki� 
használásának április havi 
17,95 tonnás eredménye ez 
Ideig példa nélkül áll. Foko
zato�an - hónapról hónapra 

Javul a mozdonyfordulók 
betartásával kapcsolatos ösz
szesített célkitűzés teljesítése 
i�, Erre jellemző; hqgy a már
cm� _havi . legjobb eredményt 
ápr1hs honapban öt lgazga• 
!óság már túlszárnyalta. 



• MAGYAR VASUTAS 

Rátonyi Róbert látogatása 
a MÁV Kórház gyermekosztályon 

Könyv a Kilián-mozgalomról 

A MAV Kórház gyerm�
�tályán Anda!ics Erz.sik� új 
PJ.Z&amát kér a nővértől. Szé
pen rendbeszedi amúgyis tisz
tántartott éjjeli szekrénvét.. 
Kis beteg társai ágyát, h;ját 
is nagy szorgalommal igaz
gatja. 

Nem véletlen a szorgosko
dás. Erzsike nem mindennapi 
vendéget vár: Rátonyi Róber
tet, az Operett Szinház Jás�i 
Mari dí;M művészét. 

Erzsike 1960 augusztus óta 
lakója a MA V Kórház gyer-

mekosztályának. Gyakran is
métlődő asztmás rohamai kti
tik a kómázi ágyhoz. A kór
házi rend naponta ismétlődő 
forgatagában rádió hallg3tás
sa1 � olvasással tölti idejét. 
lgy Vált gyermeki rajongójává 
Rátonyi Róbert érdemes 
művésmek. akit egy alkalom
mal levélben felkeresett és el
panaszolt� szomorú életét. 

A művészt meghatotta a 
kislány levele és megígérte 
hogy meglátogatja a beteaet' 
Jöveteléről táviratban ért�í� 

tette Erzsikét, de a napot pon
tosan nem tudta megjelölni. 
lgy történt. hogy május 3-án, 
amikor Erzsike hosszú hóna
pok után - orvosi engedHy
lyel - először hagyta el a 
kórházat, megérkezett a rég
óta várt Játogató. Mi magunk 
is sajnáltuk, hogy a kislány 
éppen ezen a délutánon távo
zott el náhány órára. Ezért 
megkértük a művészt, hogy 
ismételje meg látogatását. 

Rátonyi Róbert ígéretél1ez 
híven május 1 1-én újból meg-

jelent a kórház gyermekosz
tályán. Ezúttal sikerült a ta
lálkozás. 

A jeles művész csaknem egy 
órát töltött kis bete;(<lnknél. 
akit játékkal. köny,:ekkel és 
édességgel ajándékozott meg 
és megígérte. hogy máskor is 
segít problémája orvoslásában. 
A búcsúzkodás után a gyer

11:ppen ezért mi, a kórház dol
gozói nagyra értékeljük. hogy 
szakított időt egy beteg kis
lány meglátogatására. Ez a 
látogatás felejt.het�tlen él
ményt jelent nemcsak Anda-

A Medlein.a Egészségügyi Könyv
kiadó, a sportjellegű könyvek 
kiadóvállalata, az MTSH, mint 
a Kilián T.estncvelé&i Mozgalom 
szet-vezője, megbi2ásáb6J megje
lenteti a 

„Hogyan sz.ervezzük 
a Kilián Testnevelést iuozgalma1" 
e. kiadványt. 

A ktadvány tartalma,zza a moz
galom bevezetését, a sport.szerve
zési feladatokat és tudnivalók-at. 

Iics Erzsikének,  hanem a többi útmutatást nyújt az edzések. ver-
�s betegn�k. de nekünk fel- ��lt
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�y°z!tt�: nottekne,k 1s. nintartási és admintsztr.atfv fel
MÁV Kórház és Köz· 

1 
adatokat. 

ponti Rendelő gyermek- A 112 oldal tec,ledelmil kiadvány 
osztályának dolgozói !i,"�rtJkl.;1;gef':.�Y�

l
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nik 
meg
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Megkezdődött munka 
a balatonkenesei ifjúsági építőtáborban 

A balatonkenesei vasutas gyelmét, hogy a táborba je
ifjúsáai é'Pitótábor máj1Ls 23- !enlkező fiatalokat tájékoz
án megnyitotta kapuit. Az első tassák a teendőkről, mert az 
két héten egy-egy turnus.ban első turnusban érkeztek olyan 
ötven !iata1 dolgozik a tábor- fiatalok is, akiknek azt mond
ban. A főidénv csak iun,us ták. hogy ingyenes üdülésre 
els,i felében kezdődik. Addig- mennek. Ezért ezek a fiatalok 
ra elkészülnek a lakósátrak és nem vittek ma.e:ukkal munka-
egy turnusban 170 fiú és ruhát. 
leány r&szére nyílik lehetőség A taborban, mint ismeTPtes. 
munkára. pihenésre és szó- heti 25 órá.t dolgoznak a fia
rakozásra. talolc. A na'Pi munkaidö 5 óra. 

,Jelenleg a sátortábor be- vasárnap é., hétfő pihenönap. 
rendezésében és az üdülőte- A fiatalok a munka ellenérté
lep rendezésében segítkeznek keként teljes ellátá.sban része
" fiatalok. Az elkövetkezendő sülnek. Az üdülő vezetősége 
időben megkezdődik a partvé- P.:C : z üiúság:j bizottság az el
delem kiépítése. látá� mellett a szórakozási és 

Az ifjúsági bizottság ezúton I soortolásl lehetőségekről is 
is felhívja a meg_yci bízott- 1 a legmesszebbmenőki.!! gondos
ságok ifjúsági felelőseinek fi- kodik. 

Vizsgáztak az öreg diákok 
mekosztály többi kórtermét is Szeged<'!n 272 dolgozó jemeglátogatta és érdeklódött 

l 
lentkezett az V-VIII osztály a betegek hogyléte !elő.] . elvégzésére. Az öreg ·  diákok 

Tudjuk, hogy Rátonyi Ró- tanulásának elősegítésére a 
bert nagyon elfoglalt e,,iber. szakszen·ezet Csongrád me-

S�O-�Risl'====== 

gyei bizottsága oktatási bi
zott.ságot hozott létre. A bi
zottság szoros kapcsolatot tar
tott a szegedi Földműves ut
cai Hámán Kató általános 
iskola igazgatójával és a 
problémákat kölcsönösen ol
dották meg az iskola taná
ri karával. 

Az oktatási blzottság segf
tó munkája nem mara<lt 
eredménytelen, Évközben alii:: 
volt lemorzsolódás. A tanul
mányi átlag is jó. A közel
múltban vi�ázolL nyolcadi
kosok közül az .. A" osztálv-

Az első Kilián-verseny az Északiban 
Kora délután még sötét eső- A Kilián-mozgalom jelvény- , edzenünk, gyakrabban jövünk nak 3

-88, 
a ,.C" ?sztálynak pe-

fellegek gyülekeztek Kőbánya szerző versenyeire jelenkezet- 1 majd a pályára. legközelebb I 
dig 3,9 volt az atlaga, . . 

felett. Az Északi Járműjavító tek válogathattak a pontszer- 1 már jobban megy . . .  " _ biz-
A �7..aks�ervezet m�gy�,i �i� 

mintegy száz dolgozóját azon- zési lehetőségekben. Labdarú- · tatta a többieket Kissné az zoU�a Jelenle� � _Jovo e:·� 
ban nem tudta visszatartani gás, atlétika, női- és férfi rQI>- . é$zaki legügy�bb játékosa, 1 tanev ter,v�it kes.z,ti. A

z_
_ u! 

attól, hogy műszak után cso- labda szerepelt a műsorban. 1 aki a munka utáni háztartás, ,

1 

t:.rvek kozott szerepel ,a t�bb; 
portosan és jó kedvvel siesse- Nagyon helyesen. minden és kis.ffa mellett is szívesen kozot� az 1s. h?gv m�gfo,elo 
nek a Bihari úti Törekvés pá- részt vevő számára elkészítet-

, talál lehetőséget a sporoolás- számu J�lent�ezo _eseté� Sze
lyára, ahol az üzem dolgozói té'k a Kilián-igazol':'ányokat, ra. Nagy Ilonka az üzemi geden „onállo . �1mnáziw:not. 
számára a Kilián-mozgalom melybe a verseny utan mind- , konyha fiatal dolgozója is úgy vagy . kozgazdasag1 techruku
beindulása óta először szervez_ járt � is jegyezték az elért 

I 
véli. hogy a Kilián-versenyek mot 1s szerveznek. 

tek versenyeket. pon�zamokat. rendszeres sportlehetőséget - r 
A . sportkör vezetősége és a Szmesebbé tette a versenye- adnak számára is. Rövid idő 

helyi , _1:(ISZ-szervezet közös kel a két vendégcsapat meg- 1 alatt nagyon megszerette a 
munkáJ8;1ak eredménye volt, hívása. Meglátszott, hogy nem röplabdát. 
hogy elso al:kalomma� a VIII/a, 

1 
első_ alkalommal játszanak Az elmúlt hónapokban sok 

a ;KII., a XVII. osztálf, vala- e_!<Y.�tt, mint_'.1z -�szakiak. Kü- szó esett arról, hogy a Kilíá.nm1:1t a srertá; dolgozo_1, a Ke- lonosen a nm rop]abda csapa- mozgalom lelke a verseny hi
l�b �l?ffiás __ es a� C.non-gyár 

I 
toknál, ahol az Orion-gyári Iá- szen csak így lehet pont�kat 

fia�lJai egyu�t �oltottek egy nyok bizony ügyesebben ke- gyűjteni rendszeressé tenni a 
vidam sportdelutant. zelték a labdát. ,.Többet kell dolgozók számára a sportolást. 

, Az északiban tisztában van-

A debreceni birkózók nyerték �;:rtd���o:r
t 

re��:=��� 

t · l 
teni kívánják. 

0 pon Verseny A sportkör vezetőinek nagy 

A SZERKESZTÓSÉG ÜZENI 

Sz.iládi Sándor Szeged, Tóth Já
nos Komárom, suhatagt Béla Gö
döllő, Várn.ai László Pécs, Bognár 
Károly Tapolca. Csomor János 
Szolnok. Le,·eleiket lapunk anya• 
Ji.boz felhasz:náljuk. 

Bognár Károly Ta.polca: Nép! 
ülnök voltam, Csom-0r Janos �zol
nok: Javul a szakszervezeti bi
zottság munkája c:ímO írását hely
szűke mJatt nem tudjuk közölni. 

A HIVATALOS LAPBÓL A sz:akszervezet kultúrnevelésl Lepkesúly: 1. Keresztllrl (Sz.e- segítséget ad_ ehhez . néhány 
1 és sportosztá!Ya május 27-én és ged.i VSE). 2. Oivet1 (DVSC), 3_ telkes KISZ-fílaool. akik nem-

28-án a BVSC Szónyi úti birkózó- Ba1ol!'h (SzolnOki MAV). Légsú!y: csak a sportolásban. de a szer- 20. számból: 111952.'1961. I.3, c. 
termében rendezte meg a felnőtt 1. Tála.s (Dunak':""1). 2. Vólgyi 

I 
vezőmunkában is élenjárnak. A munkásszálláson töct.énő elhe-
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�aj!��t �Y:S�h,,3· 1.�1a":s <f;Jfti, p�� Bizon� megirdemelné ez a \�;��t!� t%1:�!1�t ·.�"n
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ll'011 u vasutas sportkör mlntegy Kátai (BVSC). 3. Bálikányl kezdeti lelkesed�, hogy a egészitése. 

1961. J1'Nms 1. 

A pórul iárt iótevő 
Van egy réQi szzoká,s a vasúton. Ha a fóniik elZenorúst 

tart, körbejárja az á,Uomást, az, akinél eiöször megjelenik, tit
kos körsürgönyt ad le a. többieknek. 

tgy történt ez a köze!mmtban is - meséU V. K. áUo7rwu
főnökhelyettes: 

Hapwli négy óra felé járt az idó , . •  Efll/ cseppet sem ooU 
feltűnő how mindenki ébe,- és hangos. Szinte távolba hal
lott a jelzösipok han,gJa. és az ütközők tompa puffanása. V4-

la.hogy azt muzsikátták - fennhéjázva -, hogy: gy,ire csak fó
nök, nézd meg nálunk megy a munka, nincs ernyedés. 

1 

Jól van - gondoltam - eLment az
. 

,.avisó". Régi szok<u. 

lgy volt. lllll oo.n. lgy Zesz. Tovább baU<Z{ltam • • •  
Az egyik örhelyen - amint e!lenörzőm a naplókat -

1 megszólal a telefon. Miért, miért nem? - én vettem fel. A 
drót máúk végén ew álmos ha11g szót: Vigyázz! Megy az 
öreg. 

ördög pokot - na ez túlzás! - mondanám - még sé-r
tegetnek Ú!? Oreg? Arra gondoltam, how összeszw.om a fecse
gőt, aztán mégse . . . Dehogy jön, - mondtam e.gy oktávval lej
jebb a hangomat, falusi zamatossággal. 

lgy a cimbora: Mew • . • ha uondom! 
A. deho1111 - válaszoltam. 
Ejnye azt a • . •  és olyant mondott, amit nem bi1" el nyom

dafesték. Én a helyzet komikumot élvezve, nagy nyugalom17U!.l, 
egyre csak azt ismételgettem, hogy nem megy, nem jön . . .  

Amaz elbödült. mint a kutya ha a farkát húzzák: Az is
tenfáját el • . .  ment . • .  ha . . .  mondom! 

Mire én. de most már az ismert ha11gomon: nem megy 
- értse meg -, me,-t már itt van, a.zaz itt vawok. 

Csend lett a. vonal másik ,;égén . • . Csak egy riadt, el
nyújto! ' ,,;•, ; közvetített a membrán és másnap a helyi posta 
egy keményhangú rendreutasítást a póruljárt jótevönek. 

- M -

- Névadó ünnepség a Vas
úti Főoszt.ályon. A Főosztály 
nöbizottsága Szikulai István
né, a Számviteli Főnökség dol
gozójának újszülött kis'.ánya 
tiszteletére elsőízben rende
zett névadó ünnepséget. Az 
ünnepség végén az újszülöttet 
kedves ajándékokikal halmoz
ták el. 

- Korszerü állomás épül 
Ruda.bányán. Rudabányán a 

régi község és az u 1  r7yár 
közötti területen kors.:erii• ál-
lomást é'J)itenek. mintea11 16  
millió forintos költséggel. 

- Gagarin nevét vette fel 
Baján a Vasuta KISZ alap-
szervezet a közelmúltban 
megrendezett zászlóavató ün
nepségen. A zász'ón elhelyez
ték szalagjukat az egyes 
mozgalmi szervek képviselői 
is. 

- OJ ruhába öltö-mek a fel
vételi épületek a dombót:ári 
'J)(Í.lyafenntartási fónökség te
rületén. Az idén Tamási és 
Keszöhideakút között kerül 
sor a felvételi é'P'iiletek ta,taro
zására é.s festésére. 

- Vasutas mérnökök újítá
sa a mezőgazdaságnak. Három 
vasutas gépészmérnök, Kun 
.Tózsef. a celldömölki fútőház 
főnöke, Feucht Walter és 
Fáth János mérnök új bur
gonyafüllesztőt szerkesztett. A 
Rázolajtüzelésű burgonyafül
!esztöb,m egyszerre 400 kg 
burgonyát lehet fülleszteni 
20--30 perc alatt. 

lapok mellett könyvet is köl
csönözhetnek a könyvba'rátok. 

- Április elején kezdték 
meg az önüritő és billenős 
kieskenynyomközú teherkocsik 
gyártását a Székesfehérvári 
J ármúja,vitóban. 

-A kisebb árudák és pavi
lonok helyett automatákat ál
lítottak fel az NDK nagyobb 
vasúti pályaudvarain. A Mit
ropa-automaták nemcsak élel
miszert. hanem egyéb úti 
ltel'ékeket is árusítanak. 

- Milliós megtakaritás há
zilag előállítható sín.hegesztő 
anyaggal. A 1<.arszerii vasút
hálózat követetménue a hé

za.gnélküli felépítmén11 mea
teremtése. A sínek összehe
aesztését eddifl költséaes kül
földi anya.ggal i-éqezték. A Le
nin Kohá.s.zati Míívek miiszaki 
dolaoroi a miskolci Nehézi'J)ll
ri Músza.ki Eauetem mecha
nika.-techno!ógiai tanszékének 
kutatóival hazai nnuaaból ú; 
sin.hegesztő el.eauet á!lítotúl.k 
eló. 

Lakáscsere 
- Elcserélném Balinka állomá& 

és MAVAUT főnökség mellett 
levö 2 szobás. összkomfortos la• 
kásom gaz.dasági melléképületek
kel, kerttel és '100 négyszögöl föld
del (kőz<elben erdó és �ÍZ) Székes
fehérvár va�y Győr teril1'2t:i>n levő 
lakással. Cim: Kutsera Ferenc. 
Balinka állomás. 

- Elcsfiélném J\IAV házban levő 
szoba. konyhás, gáz�. félkomfor

tos lakásomat nem MA \7 lakással 
rendelkező vasuta�sal. hasonló két 

Eddig 14 brigád nyerte el k'.sebb sz�bá
s
ra. kertesre. Nagy-

a szocialista brigád címet ;!�!i�_st�1!������';�•et'2
1
1;'��ba�o� 

a Veszprém meguei �-asúti 4 óráig. Cím :  szabó. Bp, xm., 
szolaála.ti helueken. Ea11es M.autner Sándor u. 1n T. 8. 
bri.Qádokban 1nár arrn törek.- k�Y�!�

r
;:g:z�ba. 

n
:!furás,

s
z�� 

szenek. hrx,11 méa e(Jl/ smk- balkonos. kertes MAV szolgálat! 
mát elsajátítsanak. Ajkán a ��t,';.':i�e�der:��8 1;;/.Vra ��";i�� XIII-as pályamesteri szaka- pest !E""Ületén. Unger Ernő, Buda
swn dolaozó Szvoboda-br4]:íd pest. xv .. Mozdonvfűt0 u. 5. 1. 5. 
taaiai péW.ául a hidász szak- . CMAV telep) t:roeklódnf bármikor. 
má.t sa iátították el. 

100 versenyzője lépett szönyegre. (SZVSE}. Könnyűsúly: 1. Ivano- legközelebbi alkalommal ne 21. szá.rnból: 112i66/1961. I 3. A. 
Minden súlycsoportban népes me- vlcs (Szolnok). 2. Ispán (DVSC), á1 a vár"a a rész.t- A MAV Felépltményi Vasanyag- - Kölcsönző könyvtár Győr &IAGYAB VASUT AS 
2lC5nyö.<c Indultak. Még a nehw- 3. Polyák (BVSC). Váitósűly: 1. por�s P Y l . javító üzemi Vállalat elnevezésé- állomáson. A környező fal-
súly1)an :Is 7 versenyZó állt rajt- rarr (BVSC). 2. Gál (Geglédl vevoket. mert ez rontJa a nek és tácgyának mód06!tása. vakból nagyon sokan járnak fele16s szerkes,tő: Gulyas Jáno• 
hoz. VSE). 3. Kovács J. (SZVSE). Kö- mozgalom né!)Ezerűségét, a 112631/1061 . l/2. e. SzakvJ.sgák , cl 1 . • . .. ekb 

Felelős kiadó: 'Szabó Antal 
A baJnockságo� s-zlnvonalas küz- zépsúly: 1. Pintér (BVSC). 2. rt .. .. 't • zépségét megismétlése a szolgálatba •1ssza- J 

o i:(ozn1 a gyori uzem e. Budaoest. vn .. Rhóezl 0t M 
de!mek. érdekes. 1Zgalmas össze- Bordás CBYSC>. 3. Villám (SZVSE). spo orome es s · vett keTeskedelmi dolgozóknál. A dolgozók nagyrésze vonat- szerke•»ll•h• • .,,11· •�•· 1. VI .. 
csapások jellemezték. Különösen Félnehézsuly:  1. Kovács (DVSC), (A 114�3011958. I/4. C sz. rendelet 

I 
indulásig szívesen tölti ide- Benc-,u, u, 41 

kimagaslott a me,.ónyból Tarr. Raj- 2. Balla (CVSE). 3. Batki (SZVSE). 
k 

módositása). . , , . , Terjeszt!: • N!DSUIYa Lapk1a<1a 
ta Jávü! a tlatal Pintér. a debrece- Nehézsúly: l Vászln (DVSC) 9 Sporthíre 1 10763/1961 . I'll. B. vasutas <lol• Jet a kulturvaroteremben. v�11a·e1 

��:ros:"Jf\,!:.e�l�ln�h v�: Hőhn (SZVSEÍ. 3. Szabó (DVsci'. ' -
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emelnünk. A pontversenyt ez- Az összetett pontversenyben: L Első a ,,asutforgalmi technikum. · 
úttal a debreceni birkózók nyert.ék \ D

ebrecen! VSC 23 pont. 2. BVSC A Vasuli Főosztály oktatási osz
a BVSC előtt. 20 pont, 3. S7.egedt VSE 12 pont. i:!r a � 

s
5�����::::v�ti��� 

Harmadik helyen végeztek 
az idén 1s megrendezte a vasuti 
techntkumok felszabadulási sport-
versenyét. A hét sportágban kiirt 
verseny döntóit szegeden bonyoli
tották le. A másodízben me)?"ren-

A Nemzetközi Vasutas Sport-

, 

teges biztatásától megtáltosodott dezett ,·ecsenyen az idén is a 
szövetség áprtlls végén a jugo- Jugoszlávok 5:3 arányban Jegyöz- szegedi Vasu!forgalm1 Technikum 
6'Zl:áviai Bledben rendezte meg a ték az osztrákokat, a magyar diákjai szerepeltek a legjobban. 
nemzetközi vasutas asztalitenisz csapat előtt 1s felcsillant a A torna ég, az úszás kivételével 
bajnokságot. Az idei bajnokságra remény, Ha a magyar csapat s:o valamennyJ c;portágban a szege
tizenkét orszá,g küldte el legjobb :irányban legyőzi az NDK egyiltte-- dtek végeztek az elc;ő helyen. A 
vasutas asztaliten1szez61t. A ma- sét, megnyeri a bajnokságot. El� második helyet a vasutg,ép,észeti 
gyar csapat csoportelsőként jutott lenkező esetben a második. vagy Technikum szerezte meg, harma
be a döntoö-e, ahol az NDIC, a a harmAdik helyen végez. A nagy dik a Pályafenntartái;i Techntkum. · 
Jugoszláv és az osztcák válogatott tét miatt a fiatal Fehérkutt kissé * 
ellen kellett íelvennlök a kü.zdel- Idegesen játszott, !gy két ízben Angliába utazott a BVSC vfvó 

1 mt. négyes döntő első mérkőzését vercs;;get szenvedett. csapata. A húsz tagú sportkilldött-
a válogatott vecsenyroktx'II álló A magyar csapat végülis 5 :2 ség két hetet tölt a szl.getoMzág
osztrák csapat ellen vívták arányban gyöZÖtt, de jobb szett ban. Ez idö alatt több versenyen 

Be1czikéki Európa bajnokunk va- aránnyal a jugoszláv és az oszl- találkoznak az angol vivókkal. 

!amennyi ellenfelét legyőzte, csa- rák csapat megelőzött bennünket. A. csapat május 28-án Indult el a 
patunk ennek ellenére 5 :3 arányú A bajnokságot tehá.t Jugoszlávia túra első állomására, Londonba. 

vereséget szenvedett. nyerte, 2. Ausztria, 3. �tagyaror- * 
A jugoszláv csapat ellen már szág, 4. NDK. A nők versenyében A Testnevel-és és a Sport E.rde-

Jobba.., ment a fiataloknak. Nagy Csehszlovákia végz.ett az els6 he- mes Dolgozója kitüntetésben ré-

ÚJ TOLATÓ CSAPAT 
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;:�ö:.,�•e;ecket! }<;';�;� - Csakhogy felébredt valaki! Tessék mon-
•ányban Jegyózték a vendéglátók versenyz6 részére kiirt tisz:telet- j évek óta fáradhatatlanuJ tevé- uini, merre van a Konzerv1J11ár ipa1"váaá-
,p21,t.. Mivel a közönség ferge- díjai Derczik Zoltán nyerte. kenykedlk a sportkör élén, 1 n.ya? 

L E L K I I S M E R E T 

- Kicsit megkésett a gyorsteher, ezért 
egyenesen ide hoztuk a zöldséget. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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Július 1-én veszi kezdetét a ba ráti államok 
vasutasainak nemzetközi munkaversenye 

ban élenjáró dolgozók anyagi 
juttatása sem marad el. 

dos határállomás dolgozóinak 
együttműködését. Különösen 
fontos az együttműködés a 
közös határállomásokon. 

Az év elején új hálókocsi jAra.t indult Budapest & Bék&csaba k'!' 
zött. A zo személyes hAló-kocs.i.k•at a Dun.&keszl Vagongyárlmn késu• 

-· Képünkön az �Ylk há.lófil¾ke toalettje !á.tható. 
{MTI .F<>tó Mezö Sándor felv.) 

1 A nemzetközi személy- és 
tehervonat-forgalom további 
megjavítása érdekében a ba
ráti államok vasútainak és 
vasutas szakszervezeteinek 
képviselői április 26-27-én 
Budapesten gyúltek össze, 
hogy megtárgyalják a nemzet
közi munkaverseny feltételeit. 

A vonatösszeállítási előírá
sok betartása szempontjából a 
'fenti tehervonatokon kívül a 
határforgalomban közlekedő 
összes tehervonatok értékelés
re kerülnek. 

Határállomásaink nagy része 
párosversenyben áll a szom
szédos baráti vasút határállo
másaival. Ezeket a meglévő 
határforgalmi versenyeket a 
nemzetközi munkaverseny
megállapodás alapján fel kell 
újítani, hogy azok az országos 
célkitűzéseket segítsék úgy, 
hogy a határállomások célki
tűzései megegyezzenek az or
szágos célkitűzésekkel. 

Az együttműködés alapfel
tételeit biztosítja a Budapes-<,NIA.""1,IVV\,'V\o,V,A/IA.""1,IVV\,'V\o,V,AIV\""1,/VV\,'V\-'V'.,..,,,,,.,.,.,..,.,....""' 

Az első nemzetközi munka
yerseny-koníerenciát a MA V 
vezérigazgató-helyettese nyi
totta meg. Beszédében hang
súlyozta, hogy a nemzetközi 
munkaverseny-mozgalom nagy 
jelentőséggel bír a forgalom 
további javítása szempontjá
ból, elősegíti az utazási kultú
ra, a vasúti forgalom pontos-
11,ágának és teljesítő képessé
gének emelését. Ezen túlmenő
en szorosabbra füzi a baráti 
államok vasútas dolgozóinak 
kapcsolatát is. 

A konferencián megjelent 
yasútak és vasútas szakszerve
zetek képviselői egyhangúlag 
helyeselték a nemzetközi mun
kaverseny szükségességét, 
melynek nagy politikai és gaz
dasági eredményeket tulajdo
nítanak. 

A nemzetközi �unkaverseny 
jelentősége 

A Német Demokratikus Köz
társaság küldöttségének veze
tője többek között kijelentette, 
hogy politikai szempontból a 
nemzetközi munkaversenynek 
az a nagy jelentősége, hogy se
&ítséget ad a szocialista tábor 
vasútai részére, hogy minősé
Ci és mennyiségi vonatkozás
ban is túlszárnyalhassuk a ka
pitalista vasútakat. 

Részt vettek az értekezle
ten a baráti vasútak által Prá
gában létesített Forgalmi El
lenőr.::ö Iroda képviselői, vala
mint az OSzZsD Forgalmi Fő
bizottságának képviselője is. 

Az alábbiakban kivonatosan 
Ismertetjük a nemzetközi 
munkaverseny-megállapodás 
jelentősebb részeit. 

A munkaversenyben a nem
iretközi személyszállító és zárt 
nemzetközi tehervonatok köz· 
lekedtetése kerül értékelésre 
A MA V viszonylatában ezel< 
a következők: 

Személyszállító vonatok: 
101/102. sz. Hungária-ex

t,ressz, 201 '508-509/202 Ori
ent-Balt-express7� 6602�601 
Orient-Arlberg-expressz, 7/8 
Pannónia-expressz, 908/909 
Pannónia-expressz szárnyvo
natai, 902/901 Pannónia-ex
pressz szárnyvonatai. 

Tehervonatok: 

Minőségi ,onatösszeáUítást 

A szocialista munkaverseny
szerződésben a vasútak és a 
vasútas szakszervezetek kép
viselői kötelezettséget vállal
tak, hogy a felsorolt vonatokat 
menetrend szerint közlekedte
tik, a határállomásokon vonat
összeállítási előírásoknak meg
felelően átadják. A továbbí
tandó vonatokhoz a szükséges 
mozdonyokat idejében kiállít
ják. 

A nemzetközi munkaverseny
ben értékelésre kerül tehát a 
menetrendszerűség és a minő
ségi vonatösszeáUítás. Az előb
bi a késési percek alakulásá
nak, az utóbbi pedig a vonat
összeállítási előírások alapján. 
Legjobb eredményt az a vas
út éri el, ahol a tárgyfélévben 
az egy közlekedett vonatra eső 
késési perc a legkevesebb volt 
és a von a !összeállítási elöírá
soka t a legtöbb vonatnál be
tartották. 

A Magyar Allamvasútak eb
ben a versenyben exponált he
lyet foglal el, ezért különös 
gonddal kell tehát kezelni az 
átmenő és helyből induló nem
zetközi vonatokat. Határállo
másaink és a nemzetközi vo
natokat indító, valamint ezek 
által érintett nagy rendező- és 
személy-pályaudvaraink dol
gozóinak összehangolt jó mun
kája szükséges ahhoz, hogy a 
versenyben a megfelelő helyet 
elnyerhessük. 

Minden vasutas dolgozó a 
maga területén munkaja leg
javát adja azért, hogy a nem
zetközi személyszállító és te
hervonataink menetrend sze
rint közlekedjenek, a késve át
vett vonatok késését pedig a 
minimumra csökkentsük. 

1 . 5651/a-5652/a sz. Curtici 
--Szob átmenő zárt vonat 

legyünk kezdeményezők 

Abban, hogy a munkaver
seny-konferencia Budapesten 
összeülhetett és megtárgyalhat
ta a nemzetközi munkaverseny 
feltételeit, kezdeményező és 
szervező szerepe van a MA V
nak. Legyünk kezdeményezők 
a verseny lendületének ki bon
takozásában és fokozásában, 
hogy eredményes munkánkkal 
már az első félévben elnyer
hessük a Német Demokratikus 
Köztársaság vasútja és vasutas 
szakszervezete által alapított 
vándorzászlót és vándorserle
get, mellyel együtt a munká-

2. 5653/b,-5654. b sz. Curtici 
-Szob átmenő zárt vonat 

3. 5655-5656 sz. Curtici 
-Szob átmenő zárt vonat 

4. 5639/a-5660/a sz. Curtici 
-Szob átmenő zárt vonat 

5. 252 sz. Rákosrendező-
Szob átmenő zárt Yonat 

6. 4052 sz. Bp. Ferencváros 
TEEM expressz tehervo
nat 

7. 6024/275 sz. Drezda-Bu
dapest zárt MAV-vonat 

8. 6026/287 sz. Drezda-Bu
dapest zárt MAV-vonat 

9. 5653-5654 sz. Curtici-
Szob átmenő zá1·t vonat 

10. 5657/a-5658/a sz. Curtici 
-Szob átmenő zárt vonal 

11 .  5659-5660 sz. Curtici
Szob átmenő zárt vonat 

Az 1961. júlitl.3 1-én életbe 
lépő nemzetközi szocialista 
munkaverseny eredményessé
ge megköveteli a két szomszé-

t,en megkötött munkaverseny
szerződés, mert abbtan a 
részt vevő vasutak feladatai 
azonosak. 

Az érdekelt állomások, pá
lyaudvarok, fűtóházak szak
szervezeti bizottságai tudato
sítsák a dolgo:zóklcal a nem
zetközi munkaverseny jelentő
ségét s megfelelően készítsék 
elö a verseny beindulását. 

Tóth János 

Eredményesen dolgozik az Udvardi brigád 
A veszprém-külsöi csomó

ponti pártbizottság még az év 
elején tárgyalta a vonalfönök
ség munkáját. A pártbizott
ság olyan határozatot hozott, 
hogy javítani kell a munka
szervezést, jobb összhangot 
kell teremteni a társszolgálati 
ágak között és olyan módsze
reket kell alkalmazni, ame!yek 
segítségével javítani lehet a 
különböző mutatók alakulásiit 
és a gazdaságosságot. 

A határozat nyomán ápl'ilis 
4-e tiszteletére brigádver
senyt szerveztek a vonalfő
nökség területén. A munkabri
gádok közül Udvardi Lás=ló 
menetirányító 1 1  tagú brigád
ja jár az élen. Havi eredmé
nyük átlagosan 2 százalékkal 
jobb, mint a többi brigádé. A 
vonatközlekedési tervet ápri
lisban és májusban 90 száza
lékra teljesítették. Megszün
tették az indokolatlan gép
ácsorgásokat és a jelző'mél 
való feltartóztatást. De íi1,iye
lemreméltó eredményeket ér-

telé e} a kocsik átlagos terhelé
sében és a tehervonatok me
netrendszerinti indításában is. 

Az átlag: 104,3 százaléA 
A múlt évi 102 százalékról 

az idén 103 százalékra emelték 
Miskolc tiszai-pályaudvar él
üzem-szintjét. A szakszerveze
ti bizottság, a szakszervezeti 
aktívák jó szervező munkájá
nak és a dolgozók lelkesedésé
nek tulajdonítható, hogy má
jusban a 103 százalékos szintet 
i3 túlteljesítették. A tehervo
natok átlagos terhelését 106,3, 
a tehervonatok menetrend sze
rinti indítását 75,9, a kocsitar
tózkodási tervet 107,5, a gurí
tási tervet pedig 105,8 száza
lékra teljesítették. 

Az öt hónap göngyölített 
eredménye is jó, átlag 104,3 

százalék. Eszerint a tiszai-pá
lyaudvar az első félév alapján 
esélyese az élüzem címnek. 

Uglyai Sándor 

A pályafenntartás múltja!, 
jelene és jövője 

A közelmúltban Papp Kci- tése tulajdonképpen a felsza
roI11 elvtárs, a 6. szakosztály szabadulás után kezdődött 
vezetője érdekes előadást meg. Azelőtt a MÁV pálya
tartott Pécsett a MA V fel- építési gépparkja összesen 
építményének alakulásáról, je- ZOOO lóerőnek feleit meg, Je

lenlegi helyzetéről. Az elő- lenlea 30 OOO l6er6t tesz lel. 
adás első részében 1920-1945 1 Erek között már a legkorsre
közötti id&szakról, majd a fel- rűbb aláverő. rostáló és föld
szabadulás óta eltelt 16 esz- munkagépek is megtalálhatók. 
tendő eredményeiről beszélt. Külföldi gépek beszerZP
Leginkább az ragadta meg a sével és a hazad gyártás útján 
figyelmünket, hogy milyen a második ötéves terv vé
\ázas ütemben fol)';k hazánk- géig ez a gépállomány a dup• 
ban a vasúti pályák korsze. lájára fog növekedni. Ez a 
rusítése. gyakorlatban azt jelenti, hogy 

A pályafenntartás gépes!- a pálya.építés és a pályafenn-
tartás legnehezebb fizikai 
munkát igénylö feladatait 
gépekkel végezhettük el. 

1945 előtt a p,'llyamunká
sok elhelyezése sem érte el 
a míinimális kulturális és 
egészségügyi 5Zínvonalat. Ma 
minden igazgatóság több lak
tanyakocsikból álló szerel
vénnyel rendelkezik, amelyet 
televízióval, rádióval. könyv
tárral felszerelt kultúrkocsi 
egészít ki. Mo.st készül há
rom mozgó fürdöszerelvény, 
amely a dolgozók higiéniai 
Igényeit elégíti majd ki. Eze
ket a szerelvényeket ellátják 
a legkorszerűbb légfútéses 
szárító és öltözóhelyiségekkel. 

Budapesten és két vidéki 
gócponton korszerű munkás
szálló építésére kerül sor. 

12. 565 L'b-5652/b sz. Curtici 
-Szob átmenő zárt vonat 

13. 2051/454.'a 1552 sz. Curti
ci--Szolnok-Hidnsnémeti 
átmenő zárt vonat. 

Az f:sz11,kl J'Armlljavltó 6.J, k,o1'1S•eril <'lle�JJ"'itó mdhelyének egy #· 
s7-ébeu mir megkeHódött a t.ermelés. Az építkezés teljes befejezé
�vel e& Jes:a az orsz.'& l,egnag�:obb & legk-0rsze-rübb dlesel-Javftó-

mtlhclye 

Az előadást szemléltető ve
tített képek és térképvázla
tl>k t=tlék érdekessé. 

Várnai László 
Pécs &MTI Fotó � G)'Ör&Y f,e,lv,) 

A VII. Országos Vasutas Ifjúsági Találkozó műsora 
Mint már előző lapunkban 

hfrt adtunk róla, az idén is 
Balatonalmádiban kerül sor 
a vasutas fiatalok találkozó
jára. A június 25-én, sorrend
ben hetedszer megrendezésre 
kerülő országos vasutas ifjú
sági találkozón gazdag kultu
rális és sportprogram várja a 
fiatalokat. 

A kultúrműsor a kora dél
előtti órákban kezdődik. Az 
ünnepi nagygyúlés kezdete 
előtt Balassa Tamiás tánczene
kara ad mintegy 3 órás mű
sort, Toldi Mária és Keméndy 
András táncdalénekesek köz
reműködésével. 

A nagygyúlésre 10 órakor 
kerül sor a parkban felállított 
szabadtéri színpad előterében. 
Utána öntevékeny vasutas kul
túrcsoportok és neves színmű
vészek, operaé.,ekesek, vala
mint élsportolók közreműkö
désével folytatódik a kultúr
és sportműsor. 

A kultúmnlsorban felléP-
nek: 

Takács Paula Kossuth-díjas 
érdemes müvész, Komlóssy 
Erzsébet, Lorennz Kornélia, 
Domahidy László, Kenéz Ernö, 
az Operaház művészei, Mikes 
Lilla előadómúvész, a Vasuta
sok Szakszervezete Központi 
Szimfonikus zenekara és ve
gyeskórusa, a Landler Jármű
javító balett csoportja, a Deb
receni Járműjavító népi tánc
csoportja, a Vasutasok Szak
szervezete ifjúsági fúvószene
kara és tánczenekara és a 
Szombathelyi Járműjavító 
pengetős zenekara. 

A sDOr1bemutatóra 
a kora délutáni órákban ke
rül sor, ugyancsak a szabad
téri nagy színpadon. A Pécsi 
VSK válogatott női tornászai, 
a Testvériség, a Debreceni 
VSC és a Budapesti Honvéd 
tornászai adnak ízelltőt tudá
sukból. A nagyszabásúnak 
ígérkező tornabemutatón kívül 
a BVSC vívói a BVSC és a 
Honvéd birkozói, a súlyemelő 

válogatott keret tagjai és a 
Testvériség ifjúsági súlyeme
lói mutatják be tudásukat. 

A kiilönvonatok indulása: 
június 24-én a Pécsről 23,10 
órakor induló vonat Szentlő
rincen, Dombóváron, Rétszila
son és Sárdbogárdon áll meg, 
Ez a vonat 25-én 4,35 órakor 
érkezik Balatonalmádiba. Deb
recenből 21,55 órakor induló 
vonat Püspökladányban, Kar• 
cagon, Kisújszálláson és Tö
rökszentmiklóson áll meg és 
25-én 5,30-kor érkezik Bala
tonalmádiba. Szoh1okr6l júni
us 25-én 1,30 órakor induló 
vonat 6,08 órakor érkezik Ba
latonalmádil,.i. Miskolcról 0,13 
órakor induló vonat Füzes
abonyban és Vámosgyörkön 
áll meg és 6,33 órakor érke
zik Balatonalmádiba. Hatvan
ból 3,16 órakor induló vonat 
7,20 órakor érkezik Balatonal
mádiba. Szegedről 0,20 órakor 
induló vonat Kiskunfélegyhá
zán, Városföldön, Kecskemé
ten és Nagykőrösön áll meg, 
majd 0,45 órakor érkezik Ba
latonalmádiba. Szombathelyről 
5,14 órakor induló vonat Sár
váron, Celldömölkön, Bobán, 
Ukkon és Tapolcán áll meg, 
majd 9,30 órakor érkezik Ba
latonalmádiba. A Budapest 
Keleti pályaudvarról 5,20 óra
kor induló vonat Székesfehér• 
váron áll meg és 7,47-kor ér• 
kezik Balatonalmádiba. A Bu
dapest-Kelenfötdról · 7 órako� 
induló és Pusztaszabolcson át 
közlekedő vonat 9,33 órakor 
érkezil, Balatonalmádiba. 

A különvonatok visszabt
dulása Balatonalmádiból: 

június 25-én Pécsre 18,01 óra
kor, Debrecenbe 18,15 órakor, 
Szolnokra 17,35 órakor, Mis
kol.cra 17,10-kor, Szegedre 
19,10 órakor, Hatvanba 19,�0-
kor, Szombathelyre 19,17-kor. 
Budapest Keleti-pályaudvarra 
20,50-kor, Budapest-Kelenföld
re 19,55-kor. A különvonatok 
visszafelé is azokon az állomá
sokon állnak meg, mint oda• 
utazáskor. 

Közös magyar-román határállomás Curticiben 
A szegedi igazgatóság terii- szág közlekedési minisztériu• 

letén a romániai átmenő for- ma ugyanis megállapodott. 
galmat Lökösházán és Curtici hogy ezentúl egy helyen, Cur
állomáson bonyolították le a ticiben végzik el a szükséges 
vasutasok, a vámhatóság és a kezeléseket. 
határőrség dolgozói. A két ha- Az eddigi tapasztalatok azt 
tárállomáson való kezelés igazolják, hogy a magyar és 
rr.egnövelte a vonatok tartóz- román vasµtasok zavartalanul 
kodási idejét. Az új menetrend végzik munkájukat Curtici
életbelépésével azonban meg- \ ben. 
változott a helyzet. A két or- Sz. S. 

25 -en kezdték, 25-en végezték 
A napokban vizsgáztak Sze

rencsen a múlt ősszel indult 
lizemi iskola hallgatói. Az is
kola nagy népszerűségnek ör
vend. Ezt bizonyítja az is, 
hogy a tanulók között szép 
számmal volta!� nők és idő
sebb férfiak is. 

A beiratkozottak közül min
denlü végigjárta a tanévet. Az 
általános iskola nyolcadik osz
tályában huszonöten végeztek. 

A tanulmányi eredmény: öt 
jeles, hét jó, tizenegy közepes 
és csupán két elégséges. 

A végzett nyolcadikosok el
búcsúztak az általános islwlá
tól. Helyükbe új dolgozókat 
szervezünk a következő tanév
re. Szeretnénk elérni, hogy 
Szerencs állomáson minden 
dolgozónak meg legyen az ál
t&lános iskola nyolc osztálya. 

K. L 



Kösös ügyünh 
A lársadaloaablidosílás tavilásál célzó ialézkedések 

Lapunk június 1-i számaban 
I 
adható mennyiséget, a felhasz-

1 

A szolgálati vezeLők hozzáutaltunk an:a, hogy a vasu1;a� nálás időtartamát és a gyógy- állásában is van ja\·ulás. Ez t_�_rsa?alomb121.os1Las 1 960 . .  evi fürdök igénybevételének felté- si.jnos néhány esettol eltekint• k_oltsegvetésenek . al_akulasaban teleit. Eredményeket hozott a ve kényszerítő körülmények szerepet Jatszo h1_bak, helyte- gyógyászati segédeszközöknél folytán állt be. Ahol a jó szó l�n 
_
sze!11�életek ,smertetesére alkalmazott szigorítás is, nem mutatkozott hatásosnak, v 1sszat�runk. . amellett, hogy éberen örkö- ott a törvényben biztosított jo-A .  koltsegvetes .  egy�s . rnva- dünk awn, hogy a rászorulók gunknál fogva bírságot róttamál . mutatKozo . tullepesek mindazt a juttatást megkapják, tunk ki. 

oka mar az elozo evekre visz- amelyet egészségük helyreállí
szanyulik. Eppen e>:ert a mult tása megkíván és ami megille
ev elején feladatunknak tekin- ti őket. 
tettük felülvizsgalni a túllépé- Az orvosok liberalizmusának 
sek okait és kidolgozni azo- megszüntetésében is van némi 
kat a módszereket, amelyekkel eredmény. Bár még ma is ke
el tudjuk érni, hogy lehetőleg vés az előrehaladás a bete"
a költségvetés keretein belül állományba-vételt. � gyógysz;r 
gazdálkodjunk. Bizonyos volt és a gyógyászati segédeszközök 
ugyanis, hogy egyes szolgálta- felírását illetően. Ezeknek tud
tás_oknál -. p�ldául tappénz, ható be. hogy a gyógyszer
gyogyszer-k1adas - mdokolat- költségeket a múlt évben közel 
lanul magas a túllépés. Es ez 2 millió forinttal túlléptük 
esetenként szabálytalanságokat 

Nem célunk adminisztratív 
eszközökkel elérni a költség
vetésen belüli gazdálkodást. 
Sokkal fontosabbnak tartjuk 
ne�·eléssel, meggyőző zóval 
oda hatni, hogy minden bizto
sított őrködjön a törvények 
betartása felett, ne történhes
sen meg, hogy egyesek jogta
lan előnyhöz jussanal, mások 
rovására. 

Ferland Sándor 

is rejt magában. A biztosítot- --------------------
tak egy része még nem érez 
kellö felelősseget a törvények 
és szabályok betartását íllető
en. Találhatók még olyanok, 
akik jogtalanul vesznek fel 
táppénzt. 

Párthatározat alapján 

Egy bizalmi portréja 
Kiss Balázs kocsifényező 25 

éve dolgozik a Szombathelyi 
Járműjavítóban. Szorgalmá
val, szerénységével már 1948-
ban kiérdemelte a szervezett 
dolgozók bizalmát. Munkatár-

zal, hogy csoportértekezleten 
tájékoztatják a dolgozókat a 
tennivalókról. Menetközben 
is mindig talál módot arra, 
hogy elbeszélgessen velük, 
mozgósítsa őket egy-egy fel
adat megoldására. Nem vélet
len, hogy a csoportja mindig 
aktívan kiveszi részét a társa
dalmi munkából és a rendez
vényekről sem maradnak tá
vol. 

Az idős bizalmi a déli ebéd-

Új vasútvonalak a szűzföldeken l 
A kazahsztáni, és a közép- kfüőutat építenek a vasútvo- Í 

ázsiai szű.zföldi területeken nalakhoz az újonnan szerve• 
számos új utat, vasútvonalat zett gazdaságoktól. 
építenek a szállítás meggyor- A hétéves terv során a többi 
sí ására. .  z idén helyezik pél- között elk1bzül a Kusztanaj 
dául üzembe a Jeszij--Turgaj városát Urickojevel összei;:ötő 
közötti va útvonalat, amely- 142 kilométer hosszú vasútvo
nek első szakaszán már foly- na!, s 1965-ig villamosítják a 
nak a szállítások az újonnan szüzfölcli terület egyik legfon
szervezett állami gazdas4gok- tosabb - a Karaganda-Celi
ba. Rekonstruálják a meglevő nograd-Tobl közti vasútvo
vasútvonalakat, utakat löbb- 1 nalat, amelynek hosszúsága 
száz kilométer hosszúságú be- mintegy 1100 kilométer. 

Vil lamosítják a sarlunenti fővonalat 

A 69. szélességi fokon túl a 
Jeniszejtől a Tamiri tundrán 
át húzóclik a Szovjetunió leg
északibb vasúti fővonala a 
Dudinka-Norilszk vonal. A 

hétéves terv végére ezt a fon
tos vasútvonalat is elektromos 
vontatásúvá alal<ltják át, Ez
zel jelentékenyen emelik a te
herszállítás mennyiségét. 

Bulgáriában villamosítják a fővonalakat 

Bulgáriában a Szállítási Tu- Megkezdődtek a munkálatok 
dományos Kutató Intézet ki- a Russze-Gorna-Orehovica 
dolgozta a vasút villamosításá-
nak programját. Eszerint még vonalon és ugyancsak előké-
ebben az évben villamosítják szités alatt áll a Gorna-Ore
a szófia-plovdivi vonalat. hovica-Mezdra vonal is. 

Újabb vasutassztrájk Japánban 
A japán magánvasutak szol-

/ 
jezése óta ez volt a legnagyobb 

gálatában álló mintegy 120 ooo vasutas sztrájk, amelynek kü
va.sutas magasabb bér kihar-

1 
l�nös_ jelentőséget ad az a k�-

, • • • . rulmeny ,s, hogy a 1·e11,kcios c�_lasaert sztra3kba kezdett a japán kormány a sztrájkjogot 
kozelmúltba.n. A háború befe- erősen korlátozza. 

1961. JUNIUS 1'. 

Dieselesitik 

az angol Jóvo11alakat 

Az ango1 szállítási igazgató
ság 88 újtipusú. 900 lóerős 
dieselmozdonyt rendelt, amé
lyeket mint elektromos átvite
lű szabvány mozdonyokat fog. 
nak használni. Ezeket a die
sel-mozdonyokat főleg rövid
távú teher- és személyvona
tokhoz alkalmazzák m,ijc1 a 
skót területen. Az új diesel
mozdonyok közül 20 darabot 
olajfűtésű kazánokkal szerel
nek fel, tekintettel a göduté
ses személykocsikra. 

Rekord munkanélküliség 
az USA-ban 

Az „AFL-CIO News" az 
amerikai szakszervezeti szö
vetség sajtóorgánumának köz
lése szerint az USA-ban 1961 
februárban 5,7 millió munka
nélkülit tartottak számon. Ez 
annyit jelent, hogy a rendel
kezésre álló munkaerő 6.8 szá
zaUka munkanélkül van, kö
zülük 1,6 millió 15 hete, vagy 
ennél is hosszabb ideje. 

1941 óta az idén érte el a 
legmagasabb szintet a munka
nélküliség az Egyesült Alla
mokban. 

Felmértük azokat a fogyaté· 
kosságainkat, amelyek veszé
lyeztették a költségvetésen be
lüli gazdálkodást. Fokoztuk a 
társadalmi ellenőrzést. 134 
szolgálati hely társadalombiz
tosítási tanácsának elnökét ok
tattuk ki a tennivalókra, mely
nek alapját tapasztalataink 
mellett a párt 1959. februáli -
a dolgozók társadalombiztosí
tási és egészségüg)i helyzeté
ről szóló - határozata képez
te. 

szünetben is állandóan tevé- , , , 
kenykedik. Ezt az időt rend- KET HIR SOMOGYBOL 
szerint újság_olv�sásra, a� . ér: j _ l\lájusban megalakult a dekes_ebb kul- es bel_poh_hk;n =omogy megyei ,,asuías dolgoesemenyek megvitatasára zók 21 tagú képzönnivészeti 
szenteli. Hasonlóan cselekslik c.soportja. A csoporton belül 
reggel a munkakezdés előtt, festő-, fafaragó, szobrász, raj
azzal a különbséggel, hogy zoló és fotoszakkör is alakult. 
ilyenkor a napi feladatokkal A képzőművész-csoport első 
foglalkozik. 

1 
kiállítására junius 20-tól kerül 

A VI LÁG VASÚTJAIRÓL 
íly módon sikerült a társa

dalombiztosítási tanácsokat, 
azok albizottságait, az aktívá
kat mozgósítani. Javult a ta
nácsok üzemegészségügyi te
vékenysége, kapcsolatuk az 
üzemorvosokkal. Hatékonyab
bá vált a csökkent munkaké
pességű, valamint a korhatá
ron túli dolgozók fel vételének 
megakadályozása. Korábban 
ugyanis gyakol·i volt a munka
ern-hiány pó.l;..sára olyan dol
gozók felvétele, akik rövid fog
lalkoztatás után nem tudták 
ellátni a vasúti szolgálatot. 

A szakellenörzés vonalán is 
,•oltak hiányosságok. Ezért kö
telezővé tettük, hogy ellenőre
ink ellenőrzéseik alkalmával 
mindenre kiterjedő vizsgálatot 
tartsanak. Felelősségre vontuk 
azokat a szolgálati vezetőket, 
akik a vizsgálatok során fel• 
fodett hiányokat nem szüntet
ték meg. 

Van előrehaladás 

Csökken tettük az indokolat
lan pazadást a gyógyfürdő té
nyezőknél. Szabályoztuk a ki-

sai őt választották szaks:i:erve
zeti bizalminak. 

Az 51 esztendős kocsifénye
ző azóta megszakítás nélkül 
aktívája a szakszervezetnek. 
Bizalmi munkáját odaadással, 
nagy ügybuzgalommal végzi. 
Különösen lelki.ismeretesen 
foglalkozik a csoportjába tar-

;or Kaposvárott. Még valamit el kell mon- - Kitűnően szerepelt a bala-
dani Kiss Baláz,ról. Mint jó tonboglári vasutas kórus 
szakember tudását nem rejti a Latinka Sándor Somogy me
véka alá. Főként a fiatalok- gyei kulturális seregszemlén. 

Az igen erős mezőnyben az nak nyújt segítséget. De szíve- élen végeztek és így megsze-sen kicseréli negyedszázados rezték a jogot az országos dön• 
tapasztalatait másokkal is. tőben való részvételre. 

V ARSO: Lengyelor.szágban 
is mind nayyobb teret hódít 
a munkaközi torna. Az Osl..z
ty-i vasúti üzem dolgozói el
határozták, hogy mindennap 
10 percet szentelne/e tornára. 

BELGRÁD: Az Egyesült Al
lamo;k lrormánya álltal külön 
erre a célra nyúitott h:i telböl 
Jugoszlávia 77 dieselmozdonvt 
vásárol az USA-ból. 28 moz
dom't már üzembe hel�eztek 
a jugoszláv vonalakon. A töb
bi gépet az év végéi� kapják 
m� 

tozó dolgozók ügyes-baJ::>s ATHÉN: A görög vasútak 

riki kórusruz.k. a tartalé1cállo
má.s zenekarának és a kettes 
hídoszta.g zenekarának, 

ÚJ-DELHI:  A második in• 
dial ötéves terv befejezéséig. 
1956--1961 végéig 1650 km-nyi 
fővonalat villamositanak. Az 
m<lia.i vasutak az úi villamo.s
mozd.onyckat Japánban és 
Európában rendelte. 

B.ROSSZEL: A szövetségi 
vasúiak í11az11atósá.ga az Euró
pai Beruházási Bank.hoz Jor• 
dult 25 millió doUár hitelért. 
Ebből a hitelből akarjlik vil• 
lamosítani a Hanau-Ham
bur11 va.sútvonalat. problémáival. A betegeket pél-

Á 
újabb tiz háromrészes m.otor-

dául rendszeresen felkeresi. tépítik a pestlórinci felüljárót vonatot rendeltek Nyugat-Né-
metorsza'ntn'I. Az 19•9-"-n va·- RÓMA: Az Unlon lnterna-

Elbeszélget velük, kikérdezi ,, " ""' t' l d Ch · d F 
őket gondJ'aikról, problémáik:-

Már több évvel ezelőtt fel- került sor a lépcsők és az osz- sárolt 7 dieselmotoros vonat (V10
na e

ak es 
err

tk

11ns e er 
vetődött a pestlőrini!i gyalog- lopok felállltására. Az athida- asut Nemze özi Egye.sú-

ról, s ha úgy látja, hogy a be- felüljáró átépítésének gondo- ló szerkezetek egy részét köz- U<1Uan is berá.U a. görög va.s- lése) átszervezte információs 
tegnek anyagi támogatásra lata. Az átépítést egyrészt az úti daruval, az utolsó 28 méte- úti torga.lcnnban. 0&zt.ályát. s ennek során i.nfor
van szüksége, rendkívüli se- állomási vágányok tervezett res nyílású vasszerkezetet 65 ANKARA: A török főváros- mációs. és publicisztikai osz-
gélyre javasolja. bövltése, másrészt a Lőrinci tonnás vasúti daruval maJus ban szovjet-török megállapo- tályt állított fel Rómában. 

Kiss Balázs a szakszei-vezeti Fonóipar dolgozóinak kérése 30-án emelték a helyére. Az dást írtak alá a Szovjetunió TOKIÓ: A japán feLsöház indokolta. új 0�a1og-felülJ. ál·ót rövidesen bizottságtól kapott feladato- Az új :n•alog-felüljáró előre- .., és Törökország között létesí- elhatározta a vasúti tarifáit 
kat is maradéktalanul elvég- gyártott vasbeton alátámasztá- átadják a forgalomnak. tendő vasúti összeköttetésről. 15%-os e.n.ielését. Ez a tarifa• 
zi. Azok közé tartozik, 3kik sú vasszerkezetekből készül. A építési költséget a va�út Ez a meg:ál]apodás tisztelet- emelés, amelu már április 15-i 
soha nem elégednek meg az- Az alapozás után május végén és a fonógyár közösen viselik. ben tartja rrúndkét fél kölcsö- hatállyal érvénybe lépett, a 

nős érdekeLt és az 1922-ben ;apán dolgozókat tavábbi 50 ·"·"
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SZKP közelgő XXII. kon.gresz- tel�es�téseert -� � UJ, ha_lad_o · · ig tartották Drezdában a köz-
szusara hataln'ld.S munkasike- normak betartásáért. Ez Jav1- KIJEV: A vasutasok kultúr- lekectés· r·s.k lán IV k" rekkel készülnek. Hogy mi- totta a rakodás minőségét és • 1 01 ? . a · oz. 
lyen grandiózus átalakulások A • 

k SZKP XXII k 
, leszállította a kocsiállást. házában öntevékenu vasuta.s .lekedestudcmany1 napo;kat. Az 

mennek végbe országun�ban 
szov1et vasutaso az . ongresszusara művészek seregszemléje zaj- NDK-ból és több európai or-

azt elsősorban a vasutasok készülnek A vasutasok versenyében lat.t le a közelmúltban. Külö- szágból, mintegy 140 előadást 
láthatják. hiszen a fejlődés- egyre aktivabbá válik a nösen nagy sikere volt a bob- nyújtottak be. 
nek megfelelően szaporodnak körülbelül 70 millió tonna vasutasok ezrei és ezrei elő- mémöki-múszaki dolgozók 

a teherszállitások is. s:tén. harcosai voltak a különféle szerepe. 

1960-ban a Szovjetunió ú,· vontatási módok 
kezdeményezéseknek. A műszaki haladás meg:gyor-

vasútjaiuak teljesítménye A kommunista brigád• sításáéi"t folytatott harcban 
1.300 milliárd tonnakilo- Rendkívül nagy lehet.öségek mozgalomban jelenleg való részvételük nagyon haté-

méter volt, Mibb mint egymillió vas· kony formát ölt azáltal, hogy 
nyílnak az új vontatási mó- utas vesz részt. társadalmi konstrukciós ru,·a-

alig kevesebb az 1961. évre dok bevezetésével. Csupán talokat, öntevékeny kezelési 
tervezel:itnél. A vasutasok 1960-ban a mozdonyol, új mód- A mozdonyok termelékeny-
csaknem egy évvel túlteljesí- szerű üzemeltetésének ered- ségének emeléséért vívott 

es
d
· .. kutató cs".portoka� és g_az-

tetlék a he'te·ves terv ellen- é k '  . éld 'ul h ba kül .. . 'l  asági elernzesi irodákat lete-

o·r·zo" sza· ma1·t. 
m nye eippen - mint P a arc n .. önosen szep pe - sítenek. 

A folyó év első negyedének 
eredményei arra engednek 
kö,·etkeztetni, hogy az elő
irányzatot 70 mill iárd tonna
kilométerrel fogják túlszár
nyalni. 1961-re 170 rrülliárd 
utaskilométel't vettek tervbe. 

Nyilvánvaló, hogy ilyen 
nagyarányú munkát csupán 

olyan vasutak képe.,.ek elvé
gezni, amelyek műszakilag 
jól el vannak látva. A SZOV• 
je.l Yasutak azért tudnak ilyen 
feladatokat sikerrel teljesí
teni. mivel a vasutakat a 
villamosítás reven gyökeres 
műszaki rekonstrukciónak ve
tették alá. 

Jelenleg a teherfor�alom 
felét villamos- és di?Sel
mozdonyokka.l bonyolítják 

le. 
A hétéves terv két eszten

deje alatt. a ,·i llamos- és mo
toros mozrloo,·0k A1k":=t1n"'�7'3�a 
révén 10 wi 1 1 '. 9 1·d ré�; n1bel 
megtakarítás volt elérhető és 

a meghosszabbított vontatási dát mutatott a dél-urali igaz-
sza.kaszok, amelyeken a moz- gatóság kollektívája. Miután Ez a mozgalom, amely az 
donyokat műszakokban váltott Zlatouszty és Kurgán villa- Ural ipari vállalataiban kez
brigádokkal s,rolgálják ki stb. mosmozdony-színe áttért a dődött, egyidejűleg a vasutak
- 140 villamos-, 1-15 motoros közös nagy körfolyamra, Ma- nál is kibontakozik. Jelenleg 
és 340 gőzmozdony közleked- kusino-Kropacsevónak sike- néhány ezer ilyen alkotó 
tetése vált feleslegessé. rült mozdonyai napi futását egyesülés működik. A mozga-

Az űj vontatási üzemelte
tésnek megfelelően újjá kel
lett szervezni a kocsigazdál
kodást. Az omszki, tomszki és 
más igazgatóságok kocsivizs
gáló helyeinek vállalásai alap
ján megkezdődik a szerelvé
nyek megállásnélküli átbocsá
tása az összeállítási helytől a 
rendeltetési pontig. 

Változásokon mennek át a 
műszaki vizsgálati helyek is. 
A sok apró helyébe, műszaki
lag jól felszerelt üzemeket 
létesítenek a gördülőanyag 
javítására és vizsgálatára. 
amelyekben a legkorszerűbb 
technológiát a1kalmazzák. 

A Szovjetunió vasútjain a 
tervPk s'keres. tcljesít<¼e az
által vált lehetővé, hogy a 

700--750 kilométerre emelni. lomban részvevők társadalmi 
Ezzel 15 mozdony szabadult alapon dolgoznak ki terveze
fel. A Perm-Balyezinó sza- teket vállalatok rekonstruk
kasz éppen ezáltal gyorsí-totta c10Jara és korszerűsítésére, 
meg a szomszédos igazgató- felszerelések modernizálására. 
ságnak a haladó vontatási Megvizsgálják a feltalálók, 
módra való áttérését. Ezt a újítók és és ·zerűsítők javas
példát követték más igazgató- latait. Ez nemcsak óriási 
ségok is, mint: az októberi, pénzeszközök megtakarítását 
szverdlovszki, kazányi igazga- teszi lehetővé, hanem meg
tóság. gyorsítja az új technika meg

honosítását is. 

Rövidebb kocsiállás 

Tovább fejlődik a donyeci 
igazgatóság Antracit állomá
sán született kezdeményezés 
is. Az állomás és a széntröszt 
dolgozói egységes normát ve
zettek bf' a vagonállásra ,·o
natkozólag, közös felelősséget 

A vasutasoknak éppen úgy. 
mint a szovjet ország többi 
dolgozójának eltökélt szándé
ka, hogy a hétéves terv fel
adatait határidőre teljesítsék, 
rr.ég szebbé tegyék szocialista 
valóságunkat. 

Szergej Kvirikasvili, 
a Gudok munkatársa 

Joggyakorlat - Elvi döntések 
Egyetemi {főiskolai) felvételre jelentkezők 

tanulmányi szabadsága 

Az egyetemi felvételre je
lentl;:ezőknél felmerült, hogy a 
felvételi vizsga sikere érdeké
ben sze1-vezett előkészítő tan
folyamok részvevőit megille
ti-e a Mt. Végrehajtási rende
lete - .1-1'1956 (V. 30) MT. sz. 
rendelet 30. §-ával, valamint a 
l l,'1957. (II. 28) Korm. sz. ren
delettel módosított - 211. §(1) 
bekezdés c. pontja szerinti 12  
munkanap tanulmányi szabad
ság. 

Mt. V. idézett rendelkezésé
ben említett .. egyetemre előké
szítő tanfolya.m" nem azonos 
�z „egyetemi fel véteti vizsgára 
előkészítő tanfolyam"-mal. En
nek alapján az egyetemi fel
vételi vizsgára jelentkezett, 
előkészítő tanfolyamon részt 
vevőket tanulmányi szabadság 
nem illeti. meg, 

(Munkaügyi Minisztérium 
Munkajogi Önálló Osztály, 
9840/1961. sz.) 

Fizetés nélkü l i  szabadság 
A fizetés nélküli szabadság

nak - bármilyen címen is ké
rik azt - nem előfeltétele, 
hogy a dolgozó az egyébkénti 
rendes (fizetett) szabadságát 
előzőleg igénybe vegye. 

A fizetés nélküli szabadsá
gon töltött idő után szabadság 
nem jár. E megállapítás alól 
csupán a dolgozó nőnek a Mt. 
98. §. (4) bekezdése, valamint a 
Mt. 98/A. §. (2) bekezdése ren-

delkezése alapján adott fize
tés nélküli szabadság kivétel. 
Az ilyen címen fizetés nélküli 
szabadságon volt nődolgozó a 
szabadság kiadása tekinteté
ben olyannak tekintendő, 
tr.intha a fizetés nélküli sz::i• 
badság időtartama alatt mun
kahelyén dolgozott volna. 

(illunkaügyi J1inis-térium 
niunka.iogi Önálló Osztály 
9840/1961. sz.) 



1961. JUNitJS n. MAGYAR VASUTA� 

Háro,n jármüjavító 
kultu,rális tevékenysége a mérlegen 

Az utóbbi három esztendő- koztatásuk a kulturális hatá- ményeit hátráltatja, hogy a delltezö szakl,áderek pótlását, 
ben a járműjavitó vállalatok rozatokról, feladatokról hiány- szakszervezeti bizottságok ál- illetve újak beállitását. 
dolgozói között folytatott kul- zik. talában a művelődési ház A hiányosságok felszámolá-
túrnevelési tevékenységben Az általános műveltség eme- programjához igazodnak, ahe- sára készítsen tervet a három 
fokozatos javulás tapasztalha- lyett, hogy a művelődési ház szakszervezeti bizottság az is-
tó. lésére hozott központi vezető- tevékenysége a szakszervezeti koláztatásra és a többéves 

A dolgozók világnézeti ne- ségi határozat végrehajtásá- bizottság nevelési, kulturális munkásakadémiákra. 
vel.ésének bázisai lettek a mű- nak tömegméretű szenrezése programjának része lenne. Ez Erősítsék meg a kultúrneve
velődési otthonok. Program- éppen úgy nem kielégítő, mint még a legjobban működő lési bizottságokat megfelelő 
juk megalapozott, tervszerű. a dolgozók különböző kulturá- Északi Járműjavítóban is meg- képességű aktívákkal. 
Az Északi, a Landler és a Du:- lis rendezvényekre való moz- mutatkozik. Az országosan tervezettnél 
nakeszi Járműjavítóban kiala- gósítása. A szakszervezeti bizottságok gyorsa.bban kell bevonni 
kultak a tudományos ismeret- A dolgozók általános mű- mindhárom helyen élvezik a az általános iskolai okta-
terjesztés legjobb módszerei, veltségének, iskolázottsá- pártszervezetek támogatását, tásba. a. jármtijavitók dol-
a tanfolyamszerű előadássoro- gána.k emelésére nem tor- de nem a legfontosabb felada- gozóit, hogy a szakközép-
zatok és új jelenségként a ditottak kellő gondot. toknál tartanak erre igényt. iskolai oktatás tömegmé-
többtagozatú munkásakadé- A három üzem összdolgozói- Nincs a szakszervezeti bi- retű szervezése időben 
miák. A munkásakadémiákon nak 63,5 százaléka rendelkezik zottságoknak a vállalatvezetés- meginpulhasson. 
az általános ismereti anyago- nyolc általános iskolával. (Ez sel, a személyzeti és munka- El kell érni, hogy az üze-
kon túl - a kezdeti nehézsé- az országos átlagnál rosszabb.) ügyi osztályokkal közösen ösz- mek műszaki vezetése az eddi
geket figyelembe véve - jó Ennek ellenére az elmúlt ok- szehangolt tervük a középká- ginél többet foglalkozzon a 
helyet foglal el a műszaki is- tatási évben a dolgozók moz- derek, a szakkáderek tovább- dolgozók általános és műszaki 
mereteket felölelő előadásso- gósítása és szervezése az ál- képzésére. Ez hátráltatja a oktatásával, kulturális nevelé-
rozat. talános iskolai tanulmányok magasabb kvalifikációval ren- sével. 

A különböző előadásokon pótlására az országos átlag 

DÖCÖGVE INDULT 
közel 1000 dolgozó vett részt a alatt marad. Mindössze 280 három üzemben. Ebből 580- dolgozó folytat általános isko-600 fő az általános ismereti ta- lai tanulmányokat, pedig az gozatokon és tanfolyamokon, adottságok kedvezőbbek mint mintegy 40D-450 fő pedig a más szolgálati helyeken. A ferencvárosi pályaudvaron és a személy-pályaudvaron is . 
ki.:.lonböző műszaki tanfolya- létszám-hiány. s a munkaerő- Ennek eredményeként május 
mokon gyarapítja ismereteit. Nem kielégítő a músz-aki vándorlás miatt gyakorta vál- első dekádjában a korábbi 103 
Jelentős előrelépés volt az középkáderek, művezetők tozik a vezénylés. Emiatt egyes százalékkal szemben 105,4 szá-
idén a Landler Járműjavító- általános műveltségi szín- munkaterületeken nem sike- zalékos eredményt értünk el. 
ban megszervezett 400 fős vonala �em. rült kialakítani állandó brigá- Meggyőződésünk, hogy a 
munkásakadénúa. Ezt mutatja a Dunakeszi Jár- dokat. 

1 
szocialista brigádmozgalom to-

A Dunakeszi Já,rmújt1'1,-Ító műjavító példája is, ahol 67 . . . vább széle5edésével újabb si-
kivételével az olvasómozga- művezetőből 27 nem rendelke- Az _utobbi h;te_kbe': Javult kereket érünk el az elkövetke-
lomban is előrehaladás ta- zik az általános iskola nyolc a hel�ze!, Fel\ etodt�� cze� a zendő hónapokban. 
pasztalható. problemak a termeles1 tanacs-

osztályával. Ennek ellenére kozásokon is. Ennek nyomán Ambróz József A dolgozók 4f. százaléka sem a szakszervezeti bizottság, mi, a Nyugati rendező B-mű-rendazeres c>lv�ja a. sem a vállalatvezetés nem fog- szakjának dolgozói elhatároz-

1 Tarján Szilveszter 

Eltávozott körünkből egy hű 
elvtárs, egy jó barát. Tragikus 
hirtelenségű elhúnyta mélyen 
megrázta barátait, ismerőseit. 
Mindenki szerette, aki ismerte, 
mert ő is szerette az embere
ket. Egész életét fáradhatatla
nul és odaadóan a dolgozók 
ügyének szentelte. 

Tarján Szilveszter olyan 
pártvezető volt, akinek ajtaja 
nyitva állt a dolgozók előtt. 
Ahol tudott, segített. Tanácsai-
val, de�űs 
1956-ban az 

optimizmusával 
ellenforradalom 

viharos napjaiban is lelket ön
tött az emberekbé. 

Fiatal gyerek volt még, 
amikor bekapcsolódott a mun
kásmozgalomba. 1936-ban ke
rült a vasúthoz, mint pálya
munkás. Szorgalmával, a vas
út szeretetével viszonylag ha
mar előre jutott. 

Életében a felszabadulás 
döntő fordulatot hozott. Két 
társával együtt ő szervezte 
meg a Déli pályaudvaron a 
pártszervezetet, melynek titká
ra lett. Ettől kezdve egész sor 
párt- és gazdas�gi funkciót 
töltött be. 

Az ellenforradalom után 

minden energiájával a párt 
újj ászervezésén dolgozott. 
1957-ben került a budapesti 

Vasutas Csomóponti Pártbi
zottság másodtitkári funkció
jába, amelyben élete utolsó 
pillanatáig dolgozott. 

48 éves korában ragadta el 
a halál Tarján elvtársat, 3 
gyermek édesapját. Meghalt, 
aki életigenlésével, energiájá•. 
val, buzdításával mindig új 
eredményekre sarkallt ben•. 
nünket. Emlékét megőrizzük.� 

B. L 1 

könyvtárnak. lalkozik súlyának, jelentősé- tuk, hogy megszerezzük a szo-A szocialista brigádmozgalom gének megfelelően az általá- ád , T dt k ís kedvezően serkentette és nos és műszaki !smerete'k ok- ciali5ta brig cimet. u u ' 
· ' bo • ak ,· . _ • hogy egyedül nehezen birkó-növelte az olvasok ta ran tatasanak megszervezésevel. zunk meg a feladatokkal, ezért növelcedését. 

Miért nem kaptak üzemi jutalékot? 
A három járműjavítóban A szocialista brigádmozga- 1 segítségül hívtuk a vontatási 

1 · f I t t k"l" b" • lom egyre helyesebb célkitű- szolgálat érdekelt dolgozóit, 347 do gozo O Y a u 011 ozo 
zéseinek sorában sajnos még I akik örömmel csatlakoztak iskolában tanulmányokat. Eb-

ből mintegy 80 százaléka az nem kap megfeleló helyet a hozzánk. 
általános iskolák különböző szocialista emberformálás és 
osztályaiban. Az összdolgozók önművelés. 

Kezdeményezésünknek a 
vártnál nagyobb hatása lett. 
Megmozdultak a dolgozók a 
Keleti rendezőben, Gubacson 

5,4, a nyolc általános iskolával 
nem rendelkező dolgozóknak 
pedig 7,8 százaléka tanul. Az 
Sszaki Járműjavítóban 115-en, 
a Landler Jármtli11vítóban 
9Q-en, a Dunakeszi Jármüjaví• 
tóban 142-en. Az Általános is
kolások részére üzemi iskolát 
szerveztek a Landler és az 
Sszaki Jármiíjavitóban. 

Az üzemek mellett a szak
szervezeti bizottságok 1ra
nyításával működő kultúrott
honok mind kedveltebb helyei 
lesznek az üzem dolgozói kŐ
zött végzett kulturális munká
nak. 

Erósödnek a külöuböző 
művészeti csoportok, nö
vekszik a szakkörök szá-

ma is. 
Jó színvonalú színjátszó együt
tesek kovácsolódtak ki, ame
lyek nevelési szempontból ní
vós, egészséges szemléletű mű
sorok tolmácsolására képesek, 
műsorpolitikájuk megfelelő. 

Szüntelen erősödik az üze
mek életében hagyományos 
kórusmozgalom. Kollektívájuk 
és művészeti színvonaluk 

Az üzemen belüli tömegkul
turális és nevelőmunka ered-

A Dunakeszi Jármllja."itóball az idén 130 11j négytengelye6 kocsit, 
18 hilókM.sit, 8 több ][üJónleges rendeltet.ésfi kocsit k.észitenek. Ké· 

pünl<ön új ,sap.ágya.l<at -k f<,l a felújított kerékpárokra 
(MII Fot6 Lajos György felv.) 

A vasúti üzemekben, szolgá- Az üzemi jutalék megvoná-
l«ti helyeken április végén sával kapcsolatban a budapes
kezdték meg az 1960. évi üze- ti igazgatóság munkaügyi osz
mi jutalék kifizetését. A vas- tályára június elejéig több 
utasok körében osztatlan örö- mint százhúsz kérelem érke
met okozott a 17 napnak meg- zett a szolgálati helyekről. A 
felelő összeg kifizetése. Persze panaszok kivizsgálását a mun
akadtak olyanok is, akik a ki- kaügyi osztály és a könyvelő
fizetés napján üres zsebbel tér- ség dolgozóiból alakult négy

tek haza szolgálati helyükről. tagú bizottság végzi. 

S mint az elmúlt hetekben ki- A bizottság eddig mintegy 
negyven panaszt vizsgált re: 

derült, meglehetősen .szép ]ül. illetve intézett el. Az elin
számmal akadtak, akiktől ok- tézett panaszok I,özül érdemes 
kal, vagy ok nélkül megvontál, j néhányat közelebbről is meg-

az üzemi jutalékot. nézni. 

Nem ismerték a rendeletet 

Bóta Lajos, a Déli pályaud
\'ar jegyvizsgálója egy 1959-
ben elkövetett szolgálati vét
ségért fegyelmi büntetést ka
pott és az üzemi jutalék 50 
százalékát meg\·onták tőle. Té
ves adminisztráció miatt 
ug;·anezért a vétségért az idén 
is levontak 50 százalékot. Mon
dani sem kell, hogy et az in
tézkedés helytelen volt. 

Pál-inkás Józsefné kapus
szolgálatot teljesít az Épület
fenntartási Főnökségnél. Pá
linkásné 1960. január 6-tól feb
ruár 6-ig, május 10-től júni-

us 8-ig és november 1-tól de
vember 23-ig betegállomány
ban volt. A szolgálati főnöksé
gen azzal az indokkal vonták 
meg tőle az üzemi jutalékot, 
hogy nincs meg a folyamatos 
munkaviszonya, Igenám, csak
hogy Pálinkás Józsefné beteg
sége - erről orvosi iga;wlása 
van - egy korábban elszenve
dett üzemi balesetből szárma
zott. Már pedig a rendelet ér
telmében az üzemi balesetet 
szenvedett dolgozók betegsége 
folyamatos munkaviszonynak 
számít. Ezt azonban nem vet-

ték figyelembe az illetékesek, 
így jogtalanul vonták meg tó
le az üzemi jutalékot. 

Nagyon érdekes a következő 
eset. Az Iváncsa állomás lét
számába tartozó Orosz József 
málházót 1960. november 28-
án fegyelmi úton elbocsátották 
<1 vasútról. Orosz József meg
fellebbezte az elsőfokú fegyel
mi bizottság döntését. Miután 
ügyét kivizsgálták a másodfo
ku fegyelmi bizottság 1961. 
február 21-én megváltoztatta 
az első határozatot, s nevezet
tet székhely-változással járó 
áthelyezéssel és egy fokozattal 
alacsonyabb beosztásba való 
helyezéssel büntette. Mivel a 
fegyelmi vétség nem a társa
dalmi tulajdon sérelmére tör
tént a szolgálati főnökség eb
ben az esetben sem a rendelet 
előírásai szerint járt el. Orosz 
Józsefet megillette az üzemi 
jutalék. 

eg,észséges irányban fejlődik. 
A művelődési házal;:, üzemek 
rendszeres kapcsolatban áll
nak a színházakkal, művé
szekkel. Eredményes és tanul
ságos munkás-művész kapcso
latok vannak kibontakozóban. 
A három üzemben tevékeny
kedő társadalmi kultúrmunká
sok száma megközellti az 

Könnyű toll a szerszli1nboz szokott kezekben 
mot is szerveztünk. Ezt is 
támogatta mindenki a fűtö
háznál. Ma már 24 dolgozónk 
halad az érettségi felé. Sokat 
köszönhetünk ebben a Bat-

Ha a szolgálati főnökségek-, 
né! alaposabban tanulmányoz
zák az üzemi jutalék kifizeté
séről szóló rendeleteket nem 
fordulhatott volna elő, hogy 
egyes dolgozóktól jogtalanul 
megvonják az üzemi juta.lékot. 
Az is felelőtlenségre vall, hogy 
egyes szolgálati főnökségek az 
igazgatósághoz felterjesztett 
kérvényekben nem indokolták 
meg miért vonták meg a ju
talél, kifizetését az illető doh 
gozótól. 

500-at. 
A szakszervezeti bizottságok 

mellett mind a három üzem
ben létrehozták a knl turális 
bizottságot. A bizottságok 
munkájában és személyi ösz
szetételében azonban egyaránt 
van ja,,itani való. 

A szakszervezet szervezeti 
felépítésének keretei által 
nyújtott lehetőségek még nin
csenek kihasználva a kultúr
nevelési munka tömegméretű
vé tételére. Általános tapasz
talat, hogy 

az össz-5za.kszervezeti 
munkában a kultúrnevelé
si munka irányítása. és 
szerveT.ése nem foglal el 

megfelelő helyet. 
Ezt bizonyítja az is, hogy a 
Landler Jármújavitó szakszer
vezeti bizottságának nincs az 
egész üzem kulturális tevé
kenységét magában foglaló 
munkaterve. 

A kulturális munka irányí
tása az Északi Jármújavitó ki
vételével a műhelybizottsá
goknál megakad. A bizalmiak 
csak kampány feladatok és 
mozgalmi ünnepek előtt kap., 
nak kulturális vonatkozásq 
feladatokat az szb-ktől. Tájé-

Kiosi h.elyiségben, de na.gy 
komolysággal és bará,tí 
egyetértésben folyik a. ta
nulá.s & tapotca.i vasutasok 
üzemi i3kolá;á.ba.n. 

A vizsgá.kra készülünk -
mondja. dr. Kovácsné, a. t11-
J)Olcai á.ltalános iskola taná
ra. Fú,tőházi, forgalmi. és pá
lya.fenntartási dolgozók, de
f'esha:iú. család.apák, édes• 
a.pá.k, édes11n11ák illik körül 
a.z a.szta.Lt. 

Koncz J6uef géplakatos a, 
mlf,(l1,f.arok őstörténetéről, 
Et.elközról és a. honfoglalás
ról beszél, szép kerekded 
mondatokba,n,. A -nomád szó 
;ele-n,wségét egy középkorú 
Q&szonyka. fe;tegeti. 

A tanárnő üwe-sen c&e-rél
qeti a. kérdéuket. 

Viola József - az ef/1/ik 
kivá,!ó tanuló - a. -ra.bszol
gatá.rsa,d.alom és a. feudaliz
mus közt mm párhuzamot. So
mogyi Tibor és ,Szép II. J-6-
zsef fűtők csa.k úgy szipor
káznak 4 frank birodalomról, 
Gézá,,-61, Árpá.dr6l, a. hét 
törzsről. 

Amit hallottunk, a.z önma
gá,ért beszélt. Cs11k azt kellett 
kideríteni, mi1,éppen érték el 
'fa.polcá.n ezt a =ovszerú 
eredményt? 

Nem volt könnyú 

A fű,tőhcfa 4 ta.polcai mun
kásisko/4 központja. A tiszta, 

csi,w,s irodát fehér függö
nyök díszítik. Semmi nyo
m11 11 fütóM.zi légkört olyan 
tipikusan jeUemzó korom
nak, füstnek. Napsugár tán
col a, kerekasztal üveglapján. 
Körülüljü.k: Dancs József 
párttitkár. Fekete Imre mér
nök, az SZB-titkár helyet
tese, Kiss litván fűtőház
főnök és Horváth Ferenc ok
tatótiszt, az wkolaügyek lelkes 
patrónusa. 

0 viszi a szót, s közben jegy
zeteit forgat.ia . • •  

Korábban 396 főt szcimJá
ló létszámból csak 158 dol
gozónak volt 8 általá1ws vagy 
11nná,l több iskolája. 

:Es ma? 51 dolgozó kivé
telével, - akik most tanul11ak 
- mindenl,inek megvan az 
álta!cinos iskolai 1,épesité
se. 

Hogyan kezdődött? - tesz
szűk fel a kérdést. ilye,:i 
eredmény láttán. Úgy -
mondja természetes őszinte
séggel Hor-váth Ferenc 
hogy a központi vezetőség fel
hívásának mi is eleget tet
tünk. Bizony nehezen 
ment . . .  Kezdetben a ta
nulók egy részéMk az olva
sá.s is döcögve ment. 

Nem volt megfelelő helyi
ségünk sem szól közbe 
Dancs elvtárs -. Mé{J ennél 

is nagyobb baj volt az, hogy 
a dolgozóink nagy többség� 
utazó szolgálatot teljesít. 
Nem volt könnyű összelian
golni a vezénylést és az is
kolanapokat. Ezen úgy se
gítettünk, hogy a.z osztályok 
létszámát az iskolanapok fel
tüntetésével kifüggesztettii-k 
a felvigyázó irodába. A fű
töházfónök és az SZB jutal
mat tűzött ki annak a felvt
g·yázónak, a./ci a vezénylése
ket az iskolák figyeiembevé
telével a legjobban végzi. 
Talán nem volna szabad el
mondani, de ezekben az idők
ben az iskolalátogatá,st, a ta
nulást nélia még a szolgálat 
elé i.s helyeztük. 

Csak türelemmel lehel 

Volt egyéb nehézsé{J i.s -
mondja mosolyogva a fűtő
l1ázfónöle. - Az idősebbek a 
táblához sehogysem akartak 
kimenni. El is töredezett a la
pátmarta erős kezükben a so
vány kréta. De kös.zönet ér
te a pedagógusoknak, türe
lemmel leszoktatták a lám
palá.zról őket. Ma már az 
öregek a legjobb tanulók a.z 
iskolában. 

Megint Hol'Váth elvtárs vet
te át a s.zót. - A helyi bá
nyá,val és a MAV AUT-t.al 
gép- és kohóipari techniku-

Igazolatlan távolmaradás 
sányi János gim11ázium taná- Természetesen vannak olyaR ri karának. esetek is, amikor a dolgozó 

De van még valami a tar- nem tudja igazolni több napos 
solyban - szól megint Dancs tt.volmaradását. Ilyen esetben 
elvtá.rs. Ez is szorosan kap- helyesen alkalmazták·  a ren
csolódik az általános iskolai delet ide vonatkozó szabálya. 
továbbképzéshez. A szakma it. 
ifjú niestere cim.et 18 dolgo- • Ang_yal Béla, Somoskőújfalu zónk érte el: ebből 6 arany, allomas kocsivizsgálója is drá• 
8 ezüst és 4 bronzérmes lett. g� árat fizetet háromnapos év-Az eddig szerényen hallga- v�g1 igazolatlan távolmaradátó Fekete Imre mé1·nök, aki- saért. Angyal 1960. december nek o,·oszlánrésze van ebben 28-án, 29-én és 30-án bejelena kimaga,sló eredményben, tés nélkül távol maradt a szolcsak annyit tesz hozzá, hogy gálatból. Mivel távolmaradáa __ szo:nba:_thelyi igazgatósá,g sát nem tudta igazolni, szolgá�P.ruleten OS;Szesen. 11 arany-

I 
lati főnöksége a rendeletnek erem v,:m es. ebbol 6 a. tapol- megfelelően járt el. caw.k birtokában. Egy · 'k • 

Sok minden,·e jó volt 1 
„ mas, · példa. Szabo Fe-

továbbképzés. Látogatottabg ·renc, .. a • . Keleti fűtőház moz. 
lett az üzemi könyvtár. Ami- donyfutoJe _ 1959. december 26-
óta emóereinlc összebará.t- tol . 1960- aprilJS l-ig állítása 
koztak a beWvel, azóta nö- szerm_t b3!esetből kifolyólag 
vele.szik 'lZ é,·dekUidés az is- bet�galloman;rba? volt. A fű-
meretterjesztó előadások tőhaz veze_tői viszont tudták, 
fránt is. hogy Sz?-�o Fere_nc betegségé-

* 
nek egyál,alán nmcs köze üze

Jó volt hallani azt a lelke
sedést, ahogyan a tapolcaiak a 
továbbképzésről beszéltek. Jó 
voLt hallani 11 dolgozók értel
mes fel,eleteit, formát öltv� 
látm szocialista társadalmunk 
eg1;ik jel,mtős problémáját a 
munkás továbblcépzést. 

Geri:ely József 

ffil balesethez. Ezért csak kilenc hónapra fizettek neki üze
mi jutalékot. A fűtőház-főnökség is a rendeletnek megfelelően járt el. 

Lehetne tovább sorolni a példákat. De úgy gondoljuk m.m szükséges, mert az olva
sók a fenti példákból is le 
tudják szűrni a megtel�lő ta-
nulságot. (vf) 



MAGYAR VASUTAS 
1961. JCNIUS t'f. 

Sok ilyen brigád kellene 
__ Finoman szitáló korom, 

surűn gomolygó füst, a vágá
nyokon és a fűtöház tágas 
i;zerelőcsarnokában sistergő, 
prüszkölő gőzmozdonyok. 

Ez a kép fogadott a miskol
ci fűtőházban, ahol Gomány 
Bél.a mozdonyveretőt és bri
gádját kerestem. 

- Gományék még nem ér
keztek meg - tájékoztattak 
a mozdonyfelvigyázók irodá
jában -. Már régen itt kel
lene lenniök, de Hatvanban 
csak késve foaptak vonatot. 
Ha valami közbe nem jön, 
22-23 óra között minden bi
zonnyal megérkeznek. 

fgy nem volt más hátra, 
mint megvárni, amíg a 424-
322-es gép és személyzete ha
zaérkezik. Miközben a bri
gádra várakoztam, a szak
szervezeti bizottság irodájá
ban és késöbb a fűtöház fő
nökével folytatott beszélge
tés során mindent meg
tudtam a miskolci fútöház el
,;ö utazó swcialista brigád
járóL 

Az elsők között 

Amikor fűtóh,ázunkban 
hozzáfogtunk a szocialista 
brigádmozgalom szervezese
hez, Gomány Béla és két 
fűtője az .elsők között t-ítzte 
célul a cím megszerzését 
mondotta Farkas István, a 
szakszervezeti bizottság ter
melési felelőse. - A brigád 
már az első félév elteltével 
teljesítette a szerződésben 
1:1állaltakat. !gy az el.sók kö
itött nyerték el a szocialista 
brigád címet. A termelési ter-
1:1et azóta is állandóan tú.ltelje-
1itik, de egyéb vállalásaikko.1 
6em maradnak adósak. 

Természetesen a jó munka 
jutalma nem maradt el. A fú
tőház kollektívája, a termelési 
tanácskozás két ízben a szo
cialista brigád címet, egy
szer pedig oklevelet adomá
nyozott a fútöház legjobb uta
zó brigádjának. Ezenkívül 
Gomány Béla az utóbbi 
években négysz,er kapott ki
váló dolgozó jelvényt, egy
l!zer kiváló dolgozó okleve
let. Két fűtője közül ugyan
ereket a kitüntetéseket kapta 
Galuska Béla. Szűcs István, 
a másik fútő pedig két ki
váló dolgozó jelvény és egy 
kiválló dolgozó oklevél tu
lajdonosa. 

Elismeréssel beszélt a Go
inány brigádról Czirnma Já
nos fűtőházfőnök is. 

- Sok ilyen brigád kelle
tte - mondotta -. 1960 md
aodik félévben 117 százalékra 
teljesítették a szállítási ter
vet és 56 tonna szenet taka
rítottak meg. Kazánjuk min
dig első csoportos. A moz
donyok átlagos javítási költ
sége 660 forint. Ez az összeg 
a felét sem teszi ki a fűtőház 
em1 aépre eső havi átlaaos 
javítási költségének. 

- Mit mondjak még el ró
luk? - kérdezte rövid szü
net után szinte önmagától. -
Ha a fűtőház területén bár
mikor felsorakoznána1c a göz
mozdonyok. a 424-322-es gé
pet távolról felismerném, 
olyan tiszta, olywn gondo
iiott. 

A gépet szeretni kell 

Védőeszköz van, de nem használják 

gozzanak becsűktte: és sze• 1 mozdonyvezetők,et is lepipálta. 
re,sék a gépet, mert a jó Most mindluirman a vWamos
eredmények egyik feltétele a mozdony vezetői szakma elsa
tiszta, Jól karbantartott gép. játítására készülünk. úgy ter
Ha szeretjük és gondosan vezzii.k, mire befejezik a Bu
ápoljuk a mozdonyt, sohasem dapest-Mwkolc közötti, 
hagy cserbe bennünket. Ezért vonal vfüamosítását, meg
amikor útra megyünk, indulás szerezzük a vizsgát. A tanu- Szakszervezeti nevelőmun- a helytelen munkaszervezés. A szolnoki fűtőház badogos 
él5tt nem mulasztjuk el n. ten- lá3t magánszorgalomból a kánkban, különösen a felelős- Művezetőink egyrésze még el- műhelyében foglalkoztatott 
gelyá.gyak kené&ét, a gondos szabad időben folytatjuk. Ha ségre nevelésben, még sok a nézi, hogy a javításra váró ko- dolgozó rendszeresen megkap.. 
karbantartást. De ha úton egyedül nem boldogulná.n1: az javítani való. Nem tudtuk csíkról, mozdonyokról Jesze- ja az ólomártalom megelőzé
vagyunk és 1:alamelyik á.llo- elméleti anyaggal, megszer- még elmélyíteni a műszaki és relt alkatrészeket a munkahe- sét szolgáló szappant, törülkö
máson hosszabb idei.g tar- vezzük a kom:ultá.ciót. Erre gazdasági vezetőinkben sem lyen eldobálják, helytelenül zőt, fogkefét, fogkrémet, védó-
tózkodunk, ott iS első a gép. legjobb allUJlom afo1cor kínál- azt a felel6sségtudatot, ami el- tárolják. . . 1 ételt. A baj ott kezdődik. hogy 
Ilyenkor jut idő arra is, hogy kozik, amikor Hatvanban engedhetetlen fontos a veze-

1 
A helyes anyagtarolas az illető nem tesz meg semmit 

megbeszéljük a brigádot érin- vonatra várunk. Ilyenkor téshez. nemcsak a balesetek meg- a saját egészségének megvédé-
tő problémákat, az előttünk mindig ta1.á.lun1c ott egy-k.ét Számos helyen találkozunk elő'.ifését szolgálja, hanem se érdekében. Mosatlan kézzel 
álló feladatokat, va,gy ép- budapesti. villamosmozdony olyan gépekkel, amelyekről gyorsabbá teszi a munka.- eszik, cigarettázik, s így az 
pen arról adunk egymásnak vezetőt, akik ugyancsak vo- hiányzik a védőberendezés folyamatot is. egészségét veszélyeztető ólmot 
számot, hogy ki mit olvasott natra várakoznak. olyan munkahelyekkel ahol � Népi államunk gondot fordít közvetlenül juttatja a szerve-
a sajtóban. Éjfélre járt az idő, ami- dolgozók nincsenek k�Uökép- a dolgozók egészségének vé- zetébe. [J mindez a művezetők 

Tanulni, művelődni 
kor kiléptünk a pártirodából. pen ellátva védőeszközökkel s delmére. Olyan helyeken, ahol jelenlétében történik. Ha ezt 
A nagy, fekete testű mozdony amelyek hiánya balesetekhez a dolgozók egészsége károso- a dolgozót a műszaki vezetó 
még ;mindig ott állt a szén- vezet. Pedig minden műszaki dásnak van kitéve, biztosítja a egy esetben is felelősségre 

- Milyen terveik vannak sz�relő alatt. A két fűtő is vezetőnek minden munkavé- védőfelszereléseket, védőeszkö- vonta volna helytelen csele-
a jövőt illetően? ott sürgött-forgott körülötte. delmi aktívának kötelessége zöket és az egészségi ártalom kedetéért, bizonyára másként 

- Tanulni, művelődni, ez a Gomány Béla visszasietett figyelemmel kísérni a g4pek megelőzését szolgáló védöéte- viselkedne. 
legfőbb célunk. A fiúk na- a géphez, a sápadt imbolygó állapotát, ellenőrízni a védő- leket. Találkozunk olyan esettel is, 
gyon szorgalmasak. A tanu- fényben is sötéten csillogó ma- felszerelések használatát. Az említettek közül érde- amikor a törvényben előírt' 
lásban is megállják a helyü-

1 
sinához. 11:n a Tiszaí pályaud- Sok baleset okozója volt mes kiemelni az egészségi ár- védőeszközöket nem biztosít-

ke�. �aluska P<!u:Zá.�l a. kg- var felé tartottam ... . . 1 �ár . a zsúfoltság, a rendetlen- talomnak kitett dolgozók ré- ják. Ezt tapasztaltuk például 
utobbi forgaZnn vizsgan a (vm) seg IS, amelynek oka gyakran szére biztosított védőfelszere- Veszprém-külső fútőháznal,, 

Az egyeztető bizottságok gyakorlatából 
Mezőhegyes állomás főnöke 

N. 1\1. vonatfékező 1960. évi 
üzemi jutalékát 20 százalékkal 
csökkentette azzal az indolc
kal, hogy mint a 8579 sz. vo
nat zá.rófékezöje a részére ki
jelölt zárféket nem fogadta el 
és a vonatot emiatt nem to
vábbitotta. 

A dolgozó panasszal fordult 
a szegedi igazgatóság Elsőfo
kú Egyeztető Bizottságához, 
amely panaszát elutasította. 
Az elutasító határozat ellen a 
panaszos fellebbezést jelentett 
be a 1.\-lásodfokú Egyeztető Bi
zottsághoz. 

Mit mond az utasítás 

szempontból kötelessége is 
volt, hiszen maga az a tény, 
amelyet az EJ.söfokú E.gyez;tető 
�izottság jegyzőkönyve is 
megállapít, hogy a kijelöli ko
csi leszakított ajtói a fékállás
ba be voltak dobálva, már 
maga balesetveszélyes volt, 
mert abban megbotolva a vo
nat kerekei alá eshet a fékező. 

Egyebekben sem állapítható 
meg, hogy panaszos a szolgá
latot megtagadta volna. A tár
gyalási iratokból és az Elsőfo
kú Egyeztető Bizottság jegyző
könyvéből csak az állapítható 
meg, hogy ,. . • . kérte annak a 
kocsinak a kicserélését a szol
gálattevőtől és a vonatvezető
tól . .. ", majd mikor ezt nem 
tették meg ,. ..• kérte a ·vonat
vezetőt, hogy ;elöljön ki mást 
a zárfékre és neki adjon egy 
másik féket. Erre elővette a 

vonatvezető az utazási naplót 
és utas!totta, hogy jelentkez
zék a forgalmi irodában és ha 
nem !ftszik a fék, elmehet ha-
za ... 

Ebből az tűnik ki, hogy pa
naszost miután kérését kifogá
sát előadta a vonatvezető és a 
forgalmi szolgálattevő távolí
tották el szolgálatából, ahe
lyett, hogy a jogos és az uta
sításban is előírtaknak megfe
lelő kérésének eleget tettek 
volna. 

A megállapításokban foglal
takat figyelembevéve a Má
sodfokú Egyeztető Bizottság a 
törvénysértő Elsőfokú Egyez
tető Bizottság határozatát 
megváltoztatta és a panaszos 
szolgálati főnökének az üzemi 
jutalék 20 százalékos megvo
nására vonatkozó rendelkezé-
sét hatálytalanította. 

�·ASIJTAS IF.JÜSA.GI HÍBADO 

Ezzel a címmel jelent meg a 
szegedi vasútas fiatalok első 
híradója. A csomóponti KISZ
bizottságot az a cél vezette, a 
híradó kiadásával, hogy a fia
talok jobban megismerjék a 
KISZ célkitűzéseit, az Ifjúság 
a szocializmusért mozgalom je
lentőségét és minden olyan ak-

tuális eseményt, amelyről a 
fiataloknak is tudni kell. 

Foglalkozik a híradó a tár
sadalmi munka jelentőségével. 
Megtalálható benne a kulturá
lis és a sportrovat is. A sport
rovatban a Kilián testnevelési 
mozgalomról olvasható ismer
tető. 

léseket és védőételeket. Ezek ahol az öntóműhelyben dolgo-: 
biztosítása a szolgálati vezetők zónái sem fogkefét, sem fog-. 
feladata. De a szolgálati veze- krémet nem találtunk mert 
t�k tén�kedése nem mer�lhet „éppen most fogyott el:'. � cs:-ipan az em�ft�tt� b1zto- Ezek is mutatják, hogy he

s1tásaban. Ell�moriz�m� kell 

l

lyes intézkedésekkel, megfele-. 
ez_ek :en?eltetes szermti �as�- Jó ellenőrző és felvílágosit6 
nala:at, Illetve fogyas�tásat lS. munkával elő lehet segíteni a. 

Milyen tapasztalataink van- balesetek és foglalkozási meg-. 
n.a.k ilyen tekintetben? betegedések megelözését. 

Felére csökkent a ha/esetek száma 

A Szombathelyi Járműjavító 
munkavédelmi bizottsága má
jusban munkavédelmi hónapot 
rendezett az üzemben. A fel
készülés első · lépéseként a 
munkavédelmi aktívák részé
re tartottak értekezletet. Az 
aktívákat főleg az agitációs 
munkára állították rá. 

A vállalatvezetőt, az osztály
vezetőket, a párt- és a KISZ
szervezetet is felkereste a bi
zottság és segítségüket kérte. 

A hangos-bemondót és az 
írásos agitációt is igénybe vet
ték. A hangos-bemondó egy 
hétig mindennap foglalkozott 
a munkavédelmi hónappal. 
Ugyanakkor a portán és az 
üzem különböző területén fel
hívásokat, plakátokat helyez
tek el. 

A szakszervezeti bizottság � 
munkavédelmi bizottsággal 
karöltve azon munkálkodik, 
hogy a balesetek elleni har� 
cot társadalmi üggyé tegyék. 

Miski Ferenc 
munkavédelmi felügyelő 

Megszűnt a „veszély„ 

Annakidején Halálra ítélt 

fák címmel cikket írtam ar
ról. hogy Badacsonu vasúti 
megállónál a peron szélesítése 
és korszerűsítése következté., 
ben sok fát vá!':tak ki. Ugyan� 
akkor az utánpótl.ás.1<ént elül.: 
tetett fiatal fákat a telefon
é.s távíróvezeték alá ültették, 
íitv az a veszély állt elő, 
hogy ezek a fák a drótvezetékl 
miatt nem tudnak megnőni, 

A gondos előkészítés nem mert minden évben VÍ6Sza kell 
volt eredménytelen. Aprilishoz \ 6ket vágni. 
viszonyítva felére csökkentek Nos, ez a veszély most meg. 
a balesetek. A kiesett mun-

1 
szünt. A drótvezeték helyett 

kanapok száma 10! napról földalatti kábelt fektettek le. 
58 napra csökkent. B. K. 
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t96f. :romns 1,. MAGYAR V.\SUTAS 

A szakmai koalereacia balározala 
a aapiread második pontjáról 

l. A Közlekedési-, Kikötői• é.s Halászati Dolgozók Buda
pesten l9b1. má1us 9-13-ig tartott Ill. nemzetkozi konfe· 
renciája üdvözli az ázsuii, afrikai é� Zatin-amerika.i uot,gozoic es 
népek sUtereit, melyeket az imperialista hatalmai, elien foiy
ta.ott nemzeti felszabadítási küzdelmük során kivívtak. 

A gyarmati mozgalom ereje mélységesen megrendíti a 
1111armawsító rendszert s néhány év ala.�t számos UJ, független 
aLlam jelent meg a nemzetközi küzdőtéren, melyeic e1111mas
i.um ro1noouák Le a kolonializmus OCl,lltyait és ez.e. 3arU,/,taK. 
no;.z;i, a vUágt>eke megorzésehez. 

i. Ezek a sikereK. az eLnyomott országok dolgozói és né. 
pei harcainak eredményeként jöttek létre, másreszt etősegi.�t
� oket a szociaüsta vuag,abor létezese es JeUetLen �moga
iasa, valam1n.t az eg11re erosöctó nemze,kózi sz0Uaari.a,s1 mvz-
11u.wm. 

J:; sikerek megmutatják, mLLyen új lehetosége,k áUnak fenn 
ma az azsiai, aJ r,K.ai es ia,in-amerileai nc:r�ic es cto,gozoK •za
m,ura, hogu 1,uáarcoa J U!lassZálc az imper,ú.iizmus tu.11iaaá.sa.i, 
i.rnei11ek J oko!omposa az eszak-amerikai imperia,i,izmus. 

;;s. A nemzeti fuggetlenseg lcivívasaert <>Q.{/1,/ megvedéséért 
jolyo nehéz csatak soran - nevezetesen Konguban, Laoszoan, 
A!Qeiiában és Kubában - a vüág dút,gozo1 megiathattak az 
iimerikai imperializmus valódi arcat es szerepet; az amerikai 
imperiauzmus az antikoloniatizmus aLaroo ala�t ugy viselk;eáilc, 
mint a népek szabadságának es valódi JüggetLenségének teg
a.dázabb etlensege. 

4. Kcmjere,1cwink testvéri üdvözletét és meleg szolidaritá• 
,át jejezi ki az óSSzes népek1iek, amelyek még szenvednek 
es küzdenek mettóságukért es szabadságukért a n.oráilleráktól 
ltZ Indonéz szigetvila.gig, Algériában és AngoLaoon, Kongovan 
es a Dél-Afrikai Unioban, vél-Koreában és Dél-Vietnamoa,i. 

Elítéli a francia imperializmusnak Algériában foJytatott 
uyarmatosíto háborúját és követeli, hogy a francia kormány 
es az Algériai Köztarsaság ideiglenes kormánya kózött az a.L-
11ériai nép fügqetlenséQének lojaUs e.ismerese alapján foiyjek 
tárgyal.ás. 

A konferencia fii{Jgetienséget követel Angola népe szá
mára és követeli a DeL-Afrika:i Unió gyqlazatos niegkuL01ibőz
ietó politikájának megszünt�ését. 

'1'á:m.ogatja a Koreában é.s Vietnamban ez országok újra. 
egyesítéséert vívott harcokat, hogy kudarcba fuUo.d:,a11,a,k az 
,u,,erikai imperializmus mestenedései, amel11 LJel-Koreát 
es Dél-Vietnamot hatalmas katonai támaszpontokká aLaki.o,ta 
/1,{/ress:av céljaik érctekeoen a szocializmus es a béke e,len. 

5. A kon1erencia követeli a gyarmatositás teljes felszámo
lcísát annak mindenféle formajaoan. A neo-kolonializmus a 
tüggetlenségiLk-et elnyert vagy hamarosan elnyerő orszagok 
1zamára a Legnagyobb veszelyt jelenti. A konferencia megál
lapítja, hogy az eszak-ameríkai és európai im.perialista mono
potiunwk eg·yre gyakrabban folyamoctnaic kul,(,nbozo politikai, 
uaz�asági, .szociá,lis módszerekhez, hogy más formában fol·y
iassak u,·almukat és kizsákmányolásu1<:at a fejLetlen országok. 
felett. lgy, ki.használva azt, hogy ezeknek az országoknak fel
szerelési javakra és technikai segítségre van szüksegúk, flt!,'g• 
p,-óbcilják feltételeiket rájuk eroszakoJni a segitség fejében, 
ily módon iparkodnak megfosztani tartalmától a Jelszabadi
lott orszagok nemzeti szuverenitását. 

Ez a hel11zet a mi iparágainkban is. Ezeknek az országok
nak a közlel<edését úgy szervezték. nieg, hogy kizá.rolag a gj/ar• 
matt kifosztá.s es a katonai es politilcai eL„uo1ná. cetJait szol
gálja és gyakran még mindig a 1iagy monopoliumok, a nemzet
/cózi bánya-, autó-, petróleum-, gumi-, repülő- sto. trösztök 
közvetLen, vag11 közvetett eUenórzése alat-t áll. HangSúlyoz. 
nunk kel!, a nyugatnémet imperialista és militartsta mo.iopó
Liumok sajátos szerepét ebben a vonatkozásban. Még akkO"r 
is, mikor a közlekedés egyes ágait - mint például a vasuta
loo.t - már államosították, a m-onopótiumok g11akran olyan 
privilégiumokat kapnak. melyek az egész nemzet szamára ka
=ztrófalisak. Az imperialisták, nevezetesen az anierikai im
periali,unus, stratégiai és katonai célkitüzéseikkel kapcso
latban arra törekednek, liogy biztosítsák ellenörzésük.et az 
aaressz,v katonai támaszpontjaik megközelitéséhez szükséget 
repülőterek és kikötők felett. 

6. Ebben a helyzetben a nemrégíben felszabaduLt országok 
szükséget érzik, hogy szükségieteiknek megfelelően s,:ervezzék 
cít és fejlesszék közlekedésüket. Ma nemcsak véaie!en erő
forrást meríthetnek a néptömegek terem.tő akaratából és kez• 
tieményezéséböi, hogy fejlesszék nemzetgazda.ságukat, hanem 
mefli:an a lehetőségük arra isS, hogy a szocialista országokból 
új típusú technikai és pé1tZÜfl!li segítséget kapjanak, niely 
nincs semmil11en poiitikai, gazdasági, vagy katonai feltételhez 
kötve és biztosítja a valódi gazdasági fü.ggetlenségh'ez nélkü.. 
lözhetetlen ipari alapok szabad fejlődését. 

7. A jelen konferencia, megvizsgálva a.z ázsiai, a.frikai és 
latin-a1ne1·ikai országok dolgozói11,a,le jeLenlel/i élet- és munka
körülményeit, leénytelen volt megáLlapitani, hogy ezek tragi
kussá válnak a gyarmatosítók által még elnyomott országok
ban és még nagyon bízon11talanok számos nemrégiben felsza
badult országban. 

Ezzel szemben határozottan javulnak azokban az orszá
gokban, ahol a kormány nyíltan a munkásosztályra és az ösz. 
szes dolgozó tömegekre támaszkodva. a demokratikus nem
zeti fejlődés. a teljes dekolonizálás útjára lépett, mint Guineá
ban, vagy Maliban. vag11 pedig fl!IÖkeres Qazd.a.sági és szociá
lis átalakításokat hozott létre, mint Kubában. 

8. A konferencia külön megálilapította, hogy számos olyan 
országban, amely már elnyerte a politikai füwetlenséget, a 
közlekedési dolgozók szakszer-vezeti jogait és demokratikus 
szabadságjogait állandóan súlyos támadások érik, a.nnak eUe• 
nére, hogy ezek a dolgozók alaposan kivették ré.szüket a gyar• 
matosításellenes küzdelemben. 

9. A leonferencia, figyelembe véve ezt az általános hel,yze
tet, teljes mértékben támogatja az cízsiai, a.frikai és latin-ame. 
rikai népek közlekedési dolgozóinak és szakszen-ezeteinek 
harcát a gyarmatosítás felszámolásáért. az imperialista eUe-
1�s antifeudális és demokratikus harc (J1JŐzelemre juttatásáért 
minden egyes ország konkrét feltételeinek megfelelően és meg
feleU5 harci formákat követve a külföldi monopóliumok kiszo
ritásáért. az amerikai imperializmus és neokolonialista mes
t!rk.edések megbuktatásáért, a nemzeti függetlenség és a t,'i
lágbéke megőrzéséért és megszilárdításáért. 

A konferencia ú.gy véli, hogy e feladatok. győztes meg. 
vívásáért a közlekedési dolgozók és szakszervezetek meg kell 
hogy alakítsák vala11iennyi dolgozónak, parasztoknak és 
minden demokratikus és haladó eróne-k széles egységfront
ját. 

10. Támogatja, nevezetesen, az alábbi követeléseiket, me
lyeket a dolgozók é8 a szakszervezetek támasztanak: 

- a külföldi közleked.ési váLlalatok áLlamositá.!a.; 
- az államosított vállalatok demokratikus adminisztrá-

eiója; 
- a !1!1armati, vagy monopolista előjogok eltörl.ése; 
- olyan közlekedési rendszer megteremtése és demok.ra-

ttkus o.lapokon való kiterjesztése, melyet a"' állam ke�el. mely 
független a külföi,.·t; monopóliumoktól és alkaJ.11Uis sok ágú és 

kiegyensú.lyozott nemzeti gazdasági élet, vala11'1,i,nt az iparo
s,tas feJt.esztésére, 

11. A közLekedési dolgozók és szakszervezeteik, akik fon
tos szerepet játszottak a / aggetlensegi küzdelemben, es most 
Jeientosen hozzá3áru,nak a 7ent em,nett ceLkituzese,c megvaló
sításahoz meltán ICóvetelik a ctemokratiJGus sza.badságjogoJG be. 
vezetéset és tiszteletoentartasat, a szakszervez.eti jogott elisme-
1•éset, kíterjesztéset és tisztetetoentartasát, va1,a,mmi g,azaasagi 
es szociali.s hel·yzetük megjavítasát. 

Azaz: 
- a.Ualános béremel.ést és ga:ro.ntált minimalis munkabé, 

megállapiiásat; 
- a kollektív szerződések bevezetését é.s általánossá té

telét; 
- a létfenntartási költ.s1:gek csökkentését, a piacok elkí

tását etsőrendú tcmtosságú elelmiszereK.kel es az áraK. siabitizá
lasát; 

- a mu.nkai,dő csöldoontését, a 8 órái; munkanap törvény
beik.tatását es atkaLmazásat, a túlórázás korlátozását; 

- az évi fizetett szabadság bevezetését, vagy Jelemel.ését; 
- a munka-balesetek és a szakmai megbe,eged.ések meg-

előzését célzó biztonsági rendszabályok megjavitását; 
- az elbocsátások Jelfüggesztéset, intézkedéseket a mu·n,. 

kanelku,iseg ellen; 
- az emigráns dolgozók megJeleló élet. é.s munkakörül

m.énj/einek garamal.ását; 
- a társadalombiztosítási rendszerek l.étrehozását é.s meg• 

javítását; 
- a lakásviszon11ok, az orvosi el!átás, a tanulási és szak.• 

mai tovcíbbképzési lehetőségek megjavítását; 
- ingyenes oktatást minden gyermek számára megkülön

böztet.és nélkül, a népek kultúrájának és nemzeti töre�vés�i
nek megfeLeLó oktatási módszereket és tanterveket. 

A gyarmati országokban: 
- az „egyenU5 munkáért egyenlő bért" elvének alkalma

zását és a fajt meg-különböztetés megszüntetését a bérek, csa• 
ládi pótlékok stb. terén; 

- szabad felvételt a szakkéj)esítést igényló állásokra és 
szakmai képzést faji megkúlönböztetés nélkül; 

- a kényszermunka niinden formájának eltörlését. 
12. A sza1w1zervezetek, ugyanakkor, amikor nemzeti fele

!óssi:get valLa./.nak magukra es egyesülnek a nemzeti burzsoá
ziával az imperializmus etle1ies harcban, kötelesek állandoan 
Ü(J1Jelni a munkásosztály saját érdekeire. Kettós feladatuk si• 
keres v<bgrehajtása érdel<éoen leg11enek tovabbra is a do!go
z:ók.,wk a burzsoázia hatalmától es politikai pártjaitól függet
len tönieg- es osua!yszervezetei, vagy, ha eddig nem voltak 
azolc, vál,anak a.zzu. Az erős szakszervezet maguknak a dol
gozók11ak a múve és a kincse. 

13. l!:bben a szettemoen az emhtett országok sza.kszerve• 
zet,ei nag11 fontosságot t-uta;donítanak ,a.nnak, hogy megsz�ri,ez
zek vagy megvn;:.ic:ic sorauc eg11seget, antiKoLonw.Lista es anti
imperíausta alapon. 

14 • .l!;bbőL a szemponLból a konfe,·encia éberségre hívja az 
ázsiai, aJrikai es Latm-anierikai sza,.;szervezeteket az l 'l'i<' (az 
::.L::,L,,.::,.t; l'l.ozlekeuési ::,z,ak1nai Tagozata), az i:>:t'.SL.i'iS✓• és az 
OH.U' tevéiwnys«gevei K.apcsolatoc.n, melyet ezekben az or
sza.gokuan toty,at a szakszervezeti erő mego.ztasa erdekeben, 
mint pl. ciltanuő szabotiízsakcioik az afrikai e� Latin-ameri,;a1 
áolgv�uK szakszervezeti er,ységének alá.ásására, a.z szsz.v::,z; 

vezetőslgének Patrice Lumumoa gyilkosai es a Kubai Köztár
sasag eueni agresszorok részére nyújtott seg,tsége. A konfe
rencia úgy véti, hegy a szakszerveuii erok megosztása fekezi 
az egész nemzeti Je.szabadítá.si mozgaJ.mat ea csak az impe
rializmusnak használ. 

A konferencia támogatja a szakszervezeti egységre irá
nyuló erőfeszítéseket, meLyeK. jelentős eLőrehaladá.st tettek Af
rucában és Latin-Amerikaba11, mert támogatja és koordináL;a 
az imperialista ellenes harcot kontinentális szinten. 

15. A konJet·imcia ugyanakkor hangsúlyozza a nemzetkö2i 
munkás szolidantás jelentőségét az antiJcolonialista harc fejlő· 
11ése szernpcmtjábóL. Az á.zsiai, aJrikai es latin-amerikai or• 
szágok munlcásosztályanak elszigeteltsége a kapitalista. rend
szer alól felszabadult otszágokban élő testvéreitóL es az impe
rialista orszá11ok munkásmozgalmátói, akik támogatják fel
szabadító mozgaJ,mát - csak a dolgozók közös eLlenségét, az 
imperializmust erősítik, mert gyengíti a 1111armatosítás elleni 
harcot és a viláQbékéért folyó küzdelmet. 

A konferencia Úf111 vell, hog11 a nemzett fii{JgetlenségiLkért 
küzdő dolgozóknak és nepeknek n11újtandó erkólcsi és 
anyagi támogatás a kózlekeáési dolgozók és szervezeteik ne. 
mes feladata. 

A konferencia j.f.lhívj4 a.z összes közlekedési dolgozókat 
és t,•alame·nn:IJi szakszer?Jezetuket, hogy fejlesszek és erósltsék 
egyre jobban kölcsönö:, szolidaritásukat az ffll1}erialistael!encs 
harcba·n.. 

. 16. A kont�rencia. úgy véli, hogy az NSZSZ jelentős pozitiv szere�t- Jatszatt �n?J-€k a szolidaritásnak a kifejLesztésében. Fe!hivia;. az �m�nisztratív bizottságot és a titkárságot, f�_L11tassCJ:k erofes_z1tesei�t e�en az _úton és szervezzék meg tova�br� is � egesz világ közlekedesi szakszervezeteinek aktív segitse11!1'_YU�tását a gyarmatos-ítók elleni küzdelemhez. Nevezetesen a3anl1a nekik: 
. ":" küldjenek gyakrabban küldöttségeket La.tin-Amerikába Azsiaba és Afrikába; 
--:- tegyék meg a szükséges 1..épéseket regionális egységbizot�sagok me�lakításá�a, melyeknek feladata, hogy az a.dott terulet dolgozo.nak sa3átos kérdé.seit tanulmányozzák· 

. - _s�gf.tsék az en:lített országok szakmai szaksze�vezeteit re�on:alis konfe,·enciak szervezésében, melyeknek célja az i,npenaltSta el.Lenes akció összehangolása; 
- gyo:sabban és széles körben tájékoztassák az összes szak:m,abeZ. dolgo_z6kat az említett országok közlekedési do!. gozóinak harca.irol, probl..émáiról, életkórülményeiről folytassanak rendszeres agitációs és propaganda kampányt; 
-: maximá,1.ts n�tékben járuljanak hozzá küldöttségcse• rl!k letrehozásahoz_ !s eg11_behangol.á.scíhoz, az említett országa� szakszervezetei es az imperialista, illetve a szocialista orszagok szakszervezetei kőzött'l kapcsolatok kiszélesítéséhez; 
- szervezzenE:k szakszervezeti iskolákat. 

, A �feren_cia _ü<!,vözli az algériai dolgozók és az algériai nep ,ranti szolidar1tas kifejezésére alakított nemzetközi szaksze�:vezeti bizottság kezdeményezéseit és eredmé-11yeit. Felhívja az �s�s szakszervezeteket, csatlakozzanak a dél-afrika.t dol
�zok es a dé�f_rikai nép iránti szolidaritás kifejezésére alalcitot_; nemzetko-:1 sz��sze��•ezeti bizottságh,oz, melyet szintén a, Szakszervezeti Világszovetség k.ezdemenyezésére hoztak letre. 

, 1 konfere1tcia biztos abban, hogy a szakmánkbeli do/aozok_ es szakszervezetek részvétel.éve! folyó gyarmatosítás elLeni harc fellendülése, az összes közlek�dési. kikötői és halás�ti �oLgozók testvéri szolidaritásának fejlődése hozzá fog Ja_rulnt a (!Yarmatosítás tel3es és végleges felszcímolásához, 11 beke melJ<>rzéséhez� az elnyomott nép.:knek elnyomóik felett a.ratott ver,leges gyozelmeihez., 

s 

Képek a Vasútgépészeti Techn ikumból 
Budapesten mfi:ködik az ország egyetlen vasútgépészeti technikum.a. 
Az elméleti oktatást kleg<észíti! gyakorlati órá.kh-0z jól felszerelt 
múhelyek állnak a tanulók reudelkcz.C.Sére. Ezeu.kfrill a buda.p..estf 
vasútJ. szolgálati helyeken ren<d.s7.eres tennelésí gyakorlaton is részt 

vecsznek 

A t.anuló.k. egy hathengeres motor mfikörlésével ismerk,ednek 
!MTI Fotó l\Ukó L&>Zló felv.) 
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Váltás az üdülőben 
A Nyugati pályaudvaron az lehetőségünk a pihenésre, a, 

1702-es gyorsvonaton feltü- szórakozásra. A szépen be-
nóen sok utas helyezkedett rendezett SZOT-üdülőben a 
eL. Mire a vonat elindult, kellemes pihenés minden 
már egyetlen üres hel11 sem feltételét biztositjá k. 
volt a fü!kében. Cegléden és Az üdülés fénypontja ter• 
Szolnokon újabb utasok száll- mészetesen a kellemes g11ógy• 
tak fel. fürdő. Szinte nem lehet ab· 

Hova megy ez a sok ünnep- bahagvni a fürdést, olyan kel-
l6be öltözött, csomagO"kkal lemes a 30-38 fokos jód, só 
felszerelt utas? - kérdeztem és bróm tartalmú víz. 
Szolnok után a kalauztól. A két hét alatt Debrecenbe 

- Váltás van a hajdúszo- ts ellátogattunk. Előbb a vcí-
boszlói üdülőkben. ros neveze1ességeit tekintet-

Magam is oda tartottam, tük meg, majd a Nagyerdő-
mégsem jutott eszembe, hogy ben tettünk egy sétát. 
útitársaim is hasonló célzat- Sajnos a két hét hamar el
tal uta_zna.k. A kalauz vála- telt. Amikor elérkezett az 
sza mas szempontból is el- újabb váltás ideje, búcsút 
go�dolkoztatott. _Milyen ter- vettünk a SZOT-üdülőtől és meszetes ma nálunk: hogy 

1 
azóta is hálásan gondolunk a 

kéthetenként a dolgozók sZá- szakszervezetre, hogy Zehe
wi. ezrei indulna.k az üdü- tővé tette számunkra a két
lók.be, hogy kipihenjék fára- heti keUemes üdülé.st. 
dalmaikat. 

\ 
Nekünk, hajdúszoboszlói Mezösi Miklós 

beutaltaknalk is megvolt a Budafok-Háros 
----------

Finnországba utaztak 
Június 18-tól 26-ig a finnor- Bojtor Imre a rádióból ismert 

szági Riihimakiben !Nemzet- magyarnóta énekes is . 
közi Népművészeti Hetet ren- A harminctagú táncegyüttes deznek. A nemzetközi találka- G 1 • J • zón több mint tíz nemz4t köz- u yas anosnaK, a szak.szer-
tük a szolnoki fútóház s�ocia- vezet kultúrnevelési és sport
lista Kultúráért jelvénnyel ki- osztályvezetőjének vezetésévt.>l 
tüntetett Tisza táncegyüttese 

I 

június 14-én utazott el az egy. 
és népi zenekara is részt vesz. hetes külföldi vendégszerep. 
Az együttessel utazott még lésre. 

NÉVADÓ ÜNNEPSÉG 
A„szegedi �zgatóság dol-

1 
lötteket, majd ajándékkal gozm. és a kulszo�álati he- kedveskedtek nekik 

lyekról meghívott vendégek Sziládi Sánd�r Szeged 
első alkalom.ma! gyűltek ösz-
sze, hogy részesei le!1!1enek 
egy névadó ünnepségnek. An- A Hivatalos Lapból 
nus Istoon osztályvezetőhe-
lyettes Edit és Erzsi lányának, A Hivatalos Lap ta,�almaból a 

La ! H 
szakszervezeti bizottságok és a va. m nt onti József Tamás dolgozók flr,, elmlbe ajánljuk u fiának névadó ' ünnepségére követkeZőket: 

ker-ült sor az igazgatóságon. 22. számból: 105 316/1961. 1 8• E. 

A hivatalos formaságok Az lranyvo,:iatok ké):>zésével. ra-
r kOdásavaJ es premtzálásával kap. után a Kolozsvárt t.ért általá- csola_tos feladatok újabb szabá• 

nos iskola énekkara !11/er- lyozasa. 
mekdalokat énekelt. majd az 

A 
23

.MA�ból_: 113 383,1961. I 3,  A. 
��tör_ö� közül ,eflY kislány az Jav!tó siat:f.!��t·1;)n.,';;�tyag-
u3szu!ott Tamast, eg11 fiú pe- megváltoztatása '>ének 

dig a k�t kislá�y_t köszöntöt-
, 

113 47811961 LB. D. n
_ 

iJs
_ 
zabás! kor

te. Ezutan a szulok dolgozó• lMo7�,;: a 2/] S:7'>m1) R"r1".lnn�H
táT8'1i köszöntötték az ú•szü- Wlen" és az 5 '6 számú „Danub!a" 

" expressz motorvonatokon. 
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Lokomotív csillagtúra a Nagyszénáson 

""1 
i 

A Lokomotív Természetba- túrával elérjék a nagyszénási é T · á · k f'át Egyesület megalakulása s 1 JUS gi ategóriákban el-után az osztályoknál meghono- turistaházat. kezdődött a háromfordulós sodott a csillagtúrázás A múlt A csoportok érkezés után szellemi és ügyeségi vetélkeévben megrendezett pilisi és 
sorra felvonultak a turistaház dés. A férfiak versenyében Ko-

b ··kk" t · tá melletti dombra, ahol Trencsé- vác5 Kornél (Debrecen), a nők u i ura u n május 28-án közül Deák "tva (Vasu· t1· Foo· sz-a budai. he kb d ·k ni Zsigmond, az egyesület tú-gye en ren ezte tály), az ifiknél Ko-tra G,.,...g•• meg az eg ül t é · ta rabizottságának vezetője mél- " .,v, " . ·u l'.esá ,e ez v1 va- tatta a nagyszénási túristaház a budapesti osztály tagja bi-sz1 cs1 agtur jat, amelyen 17  zon„últ a legu··gyesebb-ek. os-' 'l t ""bb · t 200 
• és környékének munkásmoz- " •• 

.a•a Y O min terme- A nagyszerű hangulatú ta-
,z

e
A

tjá�ódjflk_ve
k

tt r�szt. b Wi��;
ele

�:g�;;
é

t Pé:ri::��t lálkozó után régi és új isme-Vl e 1e • mar szom aton rősök így b · · t k á megérkeztek Budapestre hogy v_ont a felszabadulás előtti tu- t 'l • ucsuz a egym s-az utazás fáradalmait a' budai 
I 
ristáskodás és a mai természet- / 

0 • v· hegyek túristaházaiban ki . _ járás között. - iszontlátasra 11; Sátoros-h á . Pl · ban, a VD.5utas termeszetjárók enve m snap kisebb-nagyobb A megnyitó után férfi, női X. országos találkozóján! 

A rossz testhelyzet, vagy a helytelen munkamódszer megnehezíti a légzést, lassítja a vérkeringést s mindez hozzájárul a szervezet gyors kifáradásához. A fáradt ember általában nehezen koncentrál. Nehezebben hatnak rá a külső ingerek, általános fáradtságot, bágyadtságot és álmosságot érez. l!:ppen ebben az időszakban elkerülhetetlen a testgyakorlat. Csupán néhány gimnasztikai gyakorlatot kell elvégezni és az ember máris frissnek érzi magát. 
A legfáradtabb izmokat mozgassuk 

kálás, kisebb kézimunkák esetében pedig a szélesretárt karmozga tás. A gyakorlatok elvégzésére legmegfelelőbb az 
ebédidő előtti időszak vagy a munkanap befejezése előtti idő. A reggeli, valamint a inunkaközbeni tornán kívü] célszerű időt szentelni az esti testgyakorlatokra is. A munkaidő után nagyon hasznos a séta a friss levegőn. lppen ezért, aki csak megteheti, mindennap sétáljon a szabadban. Ha a napi munka után egyenletes léptekkel megyünli: haza, a vérkeri'lgés meggyorsul, a test a sok egyoldalú helyzetből kiegyenesedik, a tüdő szabadon lélegzik, a vér és a szövetek megtelnek oxigénnel, végül az idegrend
szer a lábizmoktól az agyvel-5-be futó Impulzusok egyenletes, lassú emelkedése következtében megnyugszik. 

Nemcsak a sportpályán 

vel való sport fontosságát és jelentőségét. De gondoljunk csak arra, hány ember korcsolyázik, hányan járnak sielni, ródMzni, hányan élvezik a fagyos, tiszta levegőt télen. Nyáron a folyók és tavak partján ezrek napoznak, vagy ha kedvük �i'rtja úsznak, csónakáznak. dindez testnevelés, az egészseg megóvása, a munkaképesség tartamának meghoszszabbítása, anélkül, hogy a2t ezzel a szándékkal tenné bár• ki. A rendszeres testnevelés olyan idegrendszeri működést eredményez, hogy utána mindenki, fiatalabbnak érzi magát. A testneveléssel és a sporttal való foglalkozás, a mozgás és néha még a jelentős erómegfeszítést igénylő fizikai munka sem hat hátrányosan az emberi szervezetre, sőt nagyon is előnyös. A rendszeres testgyakorlás jó hatása az emberi test mliködésében és anatómiai felépítésében is megmutatkozik. 

ÚJ KÖNYVEK 
Harry S!chrovaky: fn4la fel· sziritJ.a könnyeU - Juhan Bmu• 

uJ: Déli Jégmez6kön (úrlkalan
dok sorozat} - Martin Andersen 
Nexő: Az ilrea helyek utasai 
(Tánc:sic:s Könyvtár) - Beoomy 
Sándor: Xls,pénzzel nagy utakon 
(Otlko.landok sorozat) - Lindner 
László: Súp Párizs (Út!lca!,in<lok 
sorozat) - Jirl Marek - Ladis
lav Mna.oko: Ka.nWntól. - a Nagy Falig (Otikalandok sorozat) -A dolgoz6 nó ottb-On - Balgasi• gol< dicsérete (Irodalml Szlnpad 
mGsorfüzetek) - B<!rblzottságok kbikönyve - A :&-tunka Törvény• kön)'"Ve ó Tégrehajtási rendelete 
- A konyhai, éttermi és vendéglátóüzemJ bale&etea.iritó N egész. sé,rvé<ló ÓVÓNln.d.sze.bily - Mol
nár Dániel: Tirndalnú b(r6sá�ok mdkodN-e - (Valamennyi a Tán
C6.ics Könyvktadó kiadvénya., 

Balázs Pál: A kiskert llrökzöld· Jel - Sulyok Mária: \'lrégos ablak, vlrágo,, ken (Mezőgazdaság! 
Kiadó) 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Bódogh Mihály Dombóvár. Far
kas Laj06 Kaposvár, Várnai Lász
ló Pécs, Mez(!S! Miklós B•Jrlafok 
-Há.ros, SzUádi Sándor szeged, 
Csomor János Szolnok. Ambróz József Budapest. Leveleiket la· PUJtk anyarához felhasmáijult. 

Perlaki Jóesefné Srekesfehér-
vár, Sipos Sándor Gyömrő, Le-velelket !lle(�kes helyre t.ovábbitot"11<. 

Lakáscsere Eleserilném maginházban levó két szoba, kamra, fürdő
sz.o bás lakásomat hasonló. vagy 
nagyobb szegedi vagy hódrnező
vásárhelylért. Clm: Bálint István, Szentes, Rákóczi u. 64. Elcsel'<!lném Nagykanizsán 
loétszobás, összekomfortos, gázos, 
modern MA V-lakásomat lretszo
bás budapesti lakásért, vagy 
bármely városba, ahol iskolás-
gyermekeim folytathatják gim-
ná.zJ.umi tanulmányaikat. Cjm: 
özv. Laz.a Györgyné, Nagykani
zsa, Oswald Jómef u. 4. Erdek!Mn:I bármikor lehet, 

50 éves a Péceli MÁV A Péceit MAV AC az idén 
ünnepli megalakulásának 50. 

jubileumát. A sportkör vezetősége a péceli kult\lrális napok keretében június 17. és 21-e között rendezi meg a jubileumi ünnepségeket. Június 17-én és 18-án nagyszabású sporteseményekre került sor a sport.kör labdarúgó-pályáján. Az ünnepi közgyűlést 18-án vasárnap délelőtt tartják. A sportünnepség záró eseménye a Ferencváros NB I-es iabdarúg6-csapatának péceli vendégszereplése lesz. A Fradi június 21-én látogat el Pécelre, ahol 18 órai kezdettel a jubiláló sportkör labdarúgócsapatával játszik barátságos labdarúgó-mérkőzést. 

A testgyakorlás aktív pihenés. Amikor az ember elkezd mozogni, az izomtól az agykéregig haladó ingerületek emelik a funkcionális tevékenységet és csökkentik az általános fáradtságot. A testmozgás után - mint ezt a megfigyelések igazolják - emelkedik a termelékenység és csökken a selejt. Természetesen a testgyakorlásnál nagy figyelmet kell 11zentelni az olyan mozgásokra, amelyek a legfáradtabb izmok pihenését Is elősegítik. Az ülőmunka közben például hasznos a gyakori nyújtózkodás, állómunka közben a jár-

Sokan azt hiszik, llogy sporttal, testneveléssel csak a sportpályákon, vizen, vagy sportcsarnokban lehet foglalkozni és csakis szervezetten, oktatók segítségével. SPORTHÍREK 

Természetesen senki sem veti e1 a szakember vezetésé-
KERESZTREJTVÉNY Vlzszlnte.s: l. Sárgaság (lat.). 7. 

Birtoklás. 14. A Zeneakadénúa 
tervezőjének család! neve. 16. 
Gyopárfajt.a. 17. Ritka kerti nö
vény. Egyszeri 'virágzás után el,PUSztul. 18. SZám. 20. Kocs!ülé�- Z'.l. 2'.ápor kezdet. 22. Utá• 
noz, 2f. Nád 67.éleL 25. Afrikai 

állat. !!6. Olasz fiz.lkus (1564-1642), 2e. Vajon én? 29. Juttat. 30. Evek 
közepe. 31. A hét vezér egyike 32. 
Színművészünk monogramja. M. 
Izmot köti a csonthoz. 36. Zola 
regénye. 37. Barlang. 39. Könnyú 
műfaj. 40. Az SZTK elódjo!nek 
pontos neve. il. Szovjet vasúti 

A vidék -rtjU seghl. B1Jelmé, körében oktatja .a nagykátai .flaLáng Edit, a Vasútépitők sakko- t.alokat. Blleknének áldozatválla
zója kéthetenként Nagykátára lásSal jár a nagykátai „klrándu
utazik, ahol a kultúrház sakk- lás'", mégis szívesen tanítja a !ia-

csomópont. 43. A klsebbik fiú. 44. A. J. 46. Sz.emélyes névmás. •7. Finn munkás sportszövetség. 49. 
Kimondott betű. 50. K. Y. 51. 
Csúcs!ves stílus. 53. Angol grófság. 56. Német személyes név
más. 57. Van ilyen eső. 59. 
Shak;,speare halhatatlan alakja. 
60. Kérem. 61. Az óperzsa birodalom megalapítója. 63. D-vel a 
végén angol főnemes. 64. Gyak
ran kilóg! 85. Kinizsi sasi'észke 
volt. 66. Tiberls. 67. Szerelvényen. 

t.alokat: levezet egy-egy házi ver
senyt, vagy szimultánt ad 8-10 
táblán. A nen-edik h<,lyen végzett Yo
kobamában a szabad!ogású bil'
kózó világbajnokságon Reznák 
János- a Ceglédi VSE nehézsúlyú 
birkózója. A BVSC válogatott vívói is In
dultak Londonban a Koronáz::\si 
Kupa küzdelmefben. A vasút.as v1v6k ezúttal is Igazolták Jó !úr• 
nevüket. Férfi tőrben Kamut! László végzett az els-!5 helyen az 
angol Jay és Kamuti Jenő ellltt. A nők közti! Ko,•ácsné szerepelt 
a legjobban. A tizennégy ta�ú 
me-zönyben a-z első helyen vég
zett, 

1961. JűNITJS l'l'. 

Nem jól van ez így 

Az egyik nagy á,Llomá1Son éjjeli eVlenö-rzés volt. A kocsi,. 
rendező helyiség szögletében egy - az iga=k álmát alv5 
dolgozót találtak. 

Először csak ráköszöntek, azután megrázták a. jámbort. . Nehezen ébredt .Kezév!?l, lábával kafünpáit és vérpiros arccal. pislogott a keltcgetőkre. Az éjszalcai ellenőr néhány fi1111el• 
meztető szó után tovább ment. A hétal1;ó pedig ahelyett, hoq11 

meakttlpá,zott volna, fennhéjázva kioktatta a műszaki vezetőt, 
mondván, máskor leg11en éberebb és figyeimeztesse őt, Ila el
lenör közeledik. 

Most a vezető pislogott. JóUehet, szé{lyelLte, hogy elfe!ej
tette fel.kelteni a szolgálat közben nyugodtan durmoló be
osztottját. 

Nem jól van ez így. Az ilyen szellem, a fegyelemsértéa 
előbb-utóbb rosszat szül. MHyen szabály írja azt elő, hoflll 
szolgálatban aludni is lehet. És milyen szolgálati vezető a.z, 
a.ki efelett szemet hún11. Az pedig egyenesen türhetetlen, how a vétkes dolgozó valamiféle rosszu[ értelmezett barátságból 
még felelősségre is vonja az ellenőrzésre jogosult és kötele
zett feljebbvalóját. 

- A vonatforgalom akadályozása nélkül folyik a dombovári felvételi épület felújítása. Május 8-án kezdték meg a felvételi épület Pécs felőli végén a biztosító berendezések felújítását. 

- lyf -
Alkoholellenes bizottsá• got alakírottak Dombóvár állomáson. Ez a bizottság foglalkozik majd azokkal a dolgozókkal, akik különösen fizetés alkalmával nagy mennyiségű szeszt fogyasztanak. - Segítenek a fiataloknak. - Ifjú vasutas címmel négy Veszprém-külső állomás nőbi- oldalas híradót adott ki a cell· zott.sága nagy gondot fordít a dömölki csomóponti KISZ-bifiatal lányok nevelésére. A zottság. A híradóban meg

szakmai tanácsadás mellett a jelent írások a fiata!okhoz helyes viselkedésre is felhív- szólnak, az ő eredményeiket ják a figyelmüket. népszerúsítik. - új lemezolló-gépet kapott 1 - Ifjúsági fékjavitó brigád a debreceni járműjavító. Az alakult a celldömölki fütőház. új gépet május elején szerel- kocsijavító fiókmúhelyéber._ ték fel. Addig hegesztő pisz- Az ifibrigád lelkiismeretesen tolyokkal vágták szét a !eme- végzi munkáját. zeket. - Gagarin ne,•ét vette fel - Több mint eur vasutas Kósa János kocsimester britanul a szombathelyi Igazgató- gádja a Miskolci tíszai-pályaság területén. 654-en általá- udvaron. nos iskolában, 154-en gimná- - Albániába utaztak. M ziumban tanulnak. Sokan jár- Albán Testnevelési és Sportnak technikumba és egyéb tar:ács meghh•ására öt mérkőoktatásl intézményekbe is. zésből álló albán túrára uta-- úttörövas111at kapnak a zott a BVSC kosárlabda-csapapécsi pajtások. A pécsi úttö- ta. A 14 játékosból álló csapat róknek társadalmi munkában június 13-án. kedden este uta• úttörővasutat épít a város la- zott el Albániába. kossága. A vasút terveit a pécsi igazgatóság és a KPM műs.zaki dolgozói készítették el. - Mozgalmas életet élnek a KISZ-fiatalok a pápai csomóponton. Szabadidejükben rendszeresen látogatják a televízióadásokat. Színjátszó és tánccsoportjuk nemcsak a vasutasokat, hanem a környező községek dolgozóit is szórakoztatja. - KláMítás nyílt Siófokon abból az alkalomból, hogy 100 évvel ezelőtt indult meg a forgalom a Déli-vasúton. A kiállításon bemutatják a száz év előtti vonat kicsinyített mását és a közlekedés fejlődését. - Vasutasok segítsége egy termelőszövetkezetnek. A dombóvári Alkotmány Tsz egy 140 négyzetméteres üvegház építését határozta el. Az építéshez a dombóvári fűtőház és az Építési Főnökség dolgozói is sok segítséget adnak. - Föld alatti személyszállitó vasúti pálya épül Pécsbányán. A föld felszíne alatt ötszáz méter mélységben épülő vasúti pálya hossza csaknem két és fél kilométer lesz. - Új típusú diesel-mozdonyt készítettek a győri Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyárban. A 350 lóerős mozdony nemcsak tolatásra, hanem vonali közlekedésre is alkalmas lesz. Tartós üzemi próba után megkezdik a sorozatgyártását. 

- H csapat részvételé�el megkezdődött a kultúrnevelési és sportosztály által a budapesti vasúti üzemek és szolgálati helyek dolgozói részére kiirt szakszervezeti asztalitenisz-bajnokság. - A Lokomotív Természetbarát Egyesület május 27-én és 28-án a Pilis hegységben rendezte meg az 1961. évi férfi I. osztályú tájékozódási csapatbajnokságát. A bajnokságon hét csapat vett részt. Eredmények: 1. Budapesti osztály, 2. pécsi osztály, 3. Törek
vés osztály férfi-esapata. - Házi kiállítást rendez a Vasútgépészeti Technikum jú• nius 20. és 23-a között a diákok gyakorlati munkáiból. A kiállítás helye a technikum D@m• janich utca 4. szám alatti épülete. - Egyhetes vendégszereplés után hazaérkezett Csehszlovákiából a Somogy megyei népi együttes, amelynek több vasutas dolgozó is tagja. A vasutasok szolgálati helyükön örömmel számolnak be élményeikről. 

MAGYAR \IASOTA!I F'ele16s s7erke�ztő: Gulyás Jánot Felel� l<iadn: Sznbó Antal 
Budaoest. \Tll., Rái<OCzl Ot M 
szerkec:i7•1\e:('q: aur�nf" ... ,t. VI.; 

rerjeszti; 
8
.:'"�;'o',.z'!.,:\.apldad" Válla:•• g,-t1,..r• t ...... .,vomda 

Filgglilei;es: !. Az egyik versenyforma a vasúton. 2. Zemplén 
megyei község. 3. Rfisltő ltal. 4. A Nebántsvlrág szei:zőJe (fon.). 5. Majdnem re.ge. s. Képző. 8. 
Indulatszó. 9. Somogy megyei 
község. 10. Hegy Ml&!colc mel• 
lett. 11. Kis házikó. 12. Elinalni. 13. A filrg. l, nyertesei ekkor veszll< át a vándorzásüót. 15. RéIli gép. 18. Halász szerszám. 19. 
Hosszabbít. 22. E nap. 23. Ige
kötő. 26. Származás, eredet (�ö
rög). 2:1. Rég! magyar muzsiku
sok. 30. Ruhát csinált. 33. Mérkóus. 35. OJ - idegen 6sszetéte
lekben. 118. Alma • .  , Kazahsztán 
fővárosa. 37. Sporteszköz. 38. Fel
emelt zene! hang. �- Vad Juh. 45. 
Kellemes évszak. 47. Vissza; leve
gő németül. 48. , • .  et-ctler. fran• cta megye. 50. Kirekesztő. 52. 
Növényszár. 54. Fiatolkeletú. 55. 
Eneklő hang. 56. !:telféleség. 58. Rö,id tagadás. 60. KérdÖS'Zó. 82. 
Pomonyban van. 64. Ipari nö• 
vény. 66. Allóviz. 

U TA Z N A K  A N YA R A L Ó K  

Bekil!dendó: Függőleges 1, lS. l Beküldési haú.rldó: július 10. A 
helyes megfejtők között könyve
ket sorsolunk kl. AZ előzö keresztrejtvény h<•lyes megfejtése: Tizenegyed!lc v,asu• 
tosnap. Landler. Köny..-et nyertek: Halomházl 
Pál Isaszeg. Dóisa u. 12. Vecser! Lajos, szentes €p1\é5I Főnök· eég. Tóth Gyuláné Szombathely 
flltőház szb. - Tessék mondani, van itt mfg hely egy ut.a.sn.l.k? - Az attól tüir, ho;y mel,ll< hö!,,--y utazik. - Ad,ogasd c,;ak fel a csoma;ot,t1t. SU\ f'�liéffl. 

Befér lck a csomagtartóba míndeu. (.Pw.;t.al Pál rajzai) 
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VASUTASNAPI SZÁMVETÉS 
Írta : Császár László, a Budapesti Vasutas 

Csomóponti Pártbizottság titkára 

Szemünk előtt épülnek a 
korszerű vasúti vágányok száz 
kiiomélerei. Vonataink erős, 
új vasúti pályákon viszik sza
kadatlanul a terményt, a S:1).€
net, a gépeket és mindent, ami 
országunk élet.éhez szükséges. 
Új vágányokon halad népgaz
daságunk is, a szocializmus 
éo;'..:t.ének vágányán. E fejlő• 
dés i-ránymutatója a Magyar 
Szocialista Munkáspárt, amely• 
nek politikáját a vasutas dol
gozók népes tábora is magáé
nak tekinti. A vasutasok bi
zalommal követik a párt és 
a kormány politikáját és mun
kahelyükön mindent elkövet
nek. hogy még határozottabb, 
még gyorsabb iramban lép
jünk előre a kitüzött célért, 
a szocializmus alapjainak le
rakásáért. a VII. pártkongresz
szus határozatainak valóra
váltásáért. 

ldé6ebb dolgozóink jól em-
1.&keznek még Horthyék vasút
jára, amelyen a földbirtokosok 
és gyártulajdonosok filléres 
díjtételekkel szállították árui
kat. ugyanakkor a vasútépítő 
munkás gyalog volt kénytelen 
Biharból az ország másik sar
kába munkába menni, mert 
ne n = i 'pénze a Yasútra. 
örökre a múhé már az az idő, 
amikor a száraz kenyéren és 
hagymán teng5dő pályamunká
sok a vasútépítés legnehezebb 
munkáit is kézi erővel végez. 
ték. Ezzel szemben ma egyre 
több gép segíti ezt a munkát. 
A harmincas években a teher
vonat fékállásán dermesztő 
téli hidegben félcipőben. téli 
ruha nélkül teljesített S7..olgá
latot a Horthy-korszak órabé
res va utasa. Ma meleg ruhát 
és védőit.alt kapnak a dolgo
zók. 

Ma új vasutat építünk, a mi 
vasutunkat. Az 1960-ban befe
jeződött hároméves ten·ben kö
zel 10 OOO vontató és vontatott 
vasúti járrnüvet állítottunk 
forgalomba. A gépek egész so• 
ra könnyíti a dolgozók mun
káját. To,·ább csökkentjük az 
utazó vasutasok szolgálati órái
nak számát. 1960-ban havonta 
közel 2 millió f01inttal növe
kedett béra!apunk. S a jó mun
ka jutalmaként 127 és fél mil
lió forint üzemi jutalékot és 
mintegy 23,5 millió forint nye
reségrészesedést fizettünk ki a 
szolgálati helyek és üzemek 
dolgozóinak. Közel 40 OOO vas
utas étkezik korszerü üzemi 
konvhákban. lwente mintegy 
11 OOO felnőtt és többezer gyer
mek pihen az ország legszebb 
Odülőiben. 536 munkásszállá
cunkon és laktanvánkban 20 OOO 
vasutas elhelyezéséről gondos
kodunk. Az elqiúlt 4 év alatt 
5600 Yasutas kapott házépítési 
kölcsönt. 

Ez a néhány statisztikai adat 
mutatja ugyan a vasút fejlődé
sét, a dolgozókról való gondos• 
kodást. A vasutasok megválto
zott életkörülményeit igazán 
azonban a munkásigazgatók, 
mérnökök, szolgálati vezet5k 
és a közel 4000 kormánykitün
tetés, kh·áló és érdemes vas
utas kitüntetés bizonyítja. A 
munkás- és parasztszOlők fiai 
a ,·asút jó gazdáinak bizonyul
tak. 

Tiiener,yedszer ünnepl.i né
J>iL11,k az er,ész évben száz ne• 
hézséget ler,yúrő. '1i.degben
m,P,legben, éj;el-nappal he!yt
dlló vasutasokat. 

Az elmúlt év a vasúti mun
ka minden területén a terme
lékenység nagyarányú növeke
d�nek, a vasúton levő gépek. 
berendez.ések jobb kihasználá
sának. éleniáró új termelési 
munkamódszerek elterjes7.tésé
nek, a vonatok sebessége és 

biztonsága növekedésének, a 
kulturált utazás megvalositásá
nak esztendeje volt. A vas
út a liároméves árutonna ter
vet 106 százalékra. a személy
szállitási tervet 103 százalék
ra t�ljesitette. Az idén az év 
első négy hónapjában több 
mint 1 100 OOO tonna áruval 
szállítottunk többet, mint 
amennyit a terv eléi-r. 

Az első negyedévben egye
dül a budapesti igazgatóság 
több mint 31 millió forintot 
takarított meg. Ezt úgy érték 
el, hogy teherkocsinként 11  
mázsával nö,·elték az átlagter
helé&t, ezáltal 25 585 kocsival 
kevesebbet használtak fel. A 
tehervonatok átlagos terhelé
sét 420 mázsával növelték vo
natonként. Ezzel a módszerrel 
3100 tehen·onat közlekedését 
takarították meg. A mozdo
nyok napi haszonkilométer 
tel.iesftményének növelésével 
547 gőzmozdony és 239 vil
lanymozdony megtakarítása 
vált lehetővé. 

Az év első 5 hónapjának 
eredményei alapján már most 
megállapítható, hogy az igaz
gatóság dolgozói becsülettel 
eleget tesznek ,·állalásuknak, 
mely szerint az idei 8 száza
lékkal magasabb szá!lítá i fel
adatokat a tavalyi létszám ,·ál
tozatlanul hagyásával oldják 
meg. 

Ma már sok olyan mozdony
brigádunk van, mint a Hámán 
Kató fút5házban a 424-247-es 
gépen, Biró Sándo-r és Sasvári 
Károly vagy a 328-605-ös 
mozdonyon Búzás Ká-roly bri
gádja. Mozdonyaikat állan
dóan kifogástalan állapotban 
tartják és a gondjaikra bízott 
vonatot megkésleltetés esetén 
Is menetrend szerint viszik a 
célállomásra. Jó eredménye
ket ért el az egységes terhe
lési normájú vonatok továbbí
tásában a szolnoki fútőház 
411-083-as és 411-339-es 
mozdonyának személyzete is. 

Vizafogó állomáson az Ipar
vágányok grafikonos ki zolgá
lása és a módszeres elegyren
dezés technológiájának alkal
mazásával vonatkísérő sze
mélyzettel együtt r,.egtakarí
tottak egy átállító mozdonyt. 
A kocsik átlagos tartózkodási 
idejének rövidítésé,·el az első 
félévben 1 16 241 kocsiórát ta
karítottak meg, mely három
napos kocsifordulót feltételez
ve 1384 kocsi megtakarítását 
eredményezte. 1':s kimagasló 
eredmények születtek a többi 
igazgatóság, az egész ország 
területén is. 

A vasutasnapon további 
tennivalóinkat is számba kell 
venni. Boldogabb életünk meg
teremtése érdekében magunk
kal szemben is tovább kell 
emelni a követelmények mér
céjét. A vasúton még mindig 
nan11 tartalékok vannak kihasz
nálatlanul. Ezek feltárása te
rén napról napra több tettre 
van szűkség. 

ötéves tervünk perspektívá
jában körvonalazott nagy la
káséoí•ési program megvaló
sításához, az életszínvonal to
vábbi növeléséhez. a közleke
dés korszerúsltéséhez, a fej
lett nagyüzemi mezőgazdaság 
megvalósllásá•hoz az szükséges, 
hogy ki-ki a maga munkate
rületén harcoljon e ragyogó 
perspektíva eléréséhez szüksé
ges feltételek megteremtéséért. 
Ennek érdekében kezdemé
nyezték dolgozóink a pálya
fenntartásnál a munltahelyen 
való kezdést. kisebb távolságú 
vonatokon a kétfütós rendszer 
megsziintetését, a szala�szerü 
munkáltatást. a mozdonyok. 
vasúti kocsik és berendezések 

� � 
Budapesten tartják a szocialista országok � 
vasútügyi minisztereinek VI. konferenciáját � 

Július 4-8 között Buda-
1 

éppen a közlekedés dZ eg} ik � 
pesten rendezik meg a szo- legjelentősebb terüle�e. � 
cialista _m·szágok v�út���i A konferencia több !ontos � m,rusztereinek konL, en .. ia- k„zl k d • • k ked l · é � ját. A Szocialista \Ta:rnlak o_ e e es1, e'.es e m\ •· 

s
� Együttrnú:.Cödési &wvi,zete I mus_za.ki -�roblem�� . ' .1:'z.?_H � -� 

(OSzZsD) budapesti !mníeren- 1 
nap1rendJere. A tobb1 kozo,� � 

. 
· · ·á k l "k ' •·i • · á szakértök részvételével tár-

1 
Palyakor• ze.rűsités gépek seg1tség évei. A Sárbogárd-Nagylók sta.-

claJ na e o eszu e�e-1 m r . • • . kaszon a pályaépítők portáldarulrlc al fektetik az előre összeszerelt 
az elmúlt hetekbe11 me<>kez• 1 gyalJak maJd a vasutak es az slnme zöket. 
dődtek � 

1 
autóközlekedés aktuahs és · • fejlesztési problémáit maid f (MTI Foto : BaJkor József felv.) 

A szervezet letrahcza�át . ' · l1 
l 1 ·a 1 · 19r::7_� meghatározzák az 1962. évi �,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,v. �- aJ on �e?pe•: . " .n 8 költségvetést és munkaproa-kozlekedes, mrn,szterek oe- mot 

e 

kingi . ül�n határ;'>7!:l.!, E'} ra . 
A XL vasutasnarp fontosabb esemén11ei és székhelyet Varsoban ál- A budapesti talál'.<0z6 so- ,, 

lították fel. A 12 orszá:;c.t ma- 1·án a vasútügyi mims.i;,erek• 
gában foglaló szerveret a nek bemutatják a magyar Július 7-én a Nyugati pálya- Amatőr Képzőművészeti Ki� 
tagállamok vasutain�k mur.- vasúti, híradástechni)::ai és udvar kultúrvárótermében állítást. 
káját hango'.ja ö sze, !�,. elő- biztosító berendez.ése;cet t?vár- 17,30 órakor Szabó Antal, a 
segíti az országok közi:tt' tó üzemeket. valamrnt a szakszervezet főtitkára nyitja 
egyre növekvő for)l;alom le-

1 
ferencvárosi gurítódo.111:.o: meg a XI. Országos Vasutas 

bonyolítását. Különi>Sen fon-
tos feladatnak tekinlib. a 

��:i
1

}1c�!;��� á::.�tn��r- lz igazgatóságok egymásközti versenye 
sát, ezért nemcsak 'i vasút,. 
hanem a tehergépkocsi fuva
rozások megszen-czel:lf-1'11,�k 
is nagy fontosságot tu1 <>j
donftanak. 

A nemzetközi áruforr,nlom 
meggyorsitása érdekeben pél
dául Prágában e!lenőr:5 iro
dát hívtak létre. Ez az iro
da foglalkozik a töm,:,c:&.roK
ból, a gyorsan ro!T'Jó árul<· 
bal k<épzett nemzetk.;z �.átt 
vonatokkal, adatokkat gyüjt. 
tájékoztatást nyújt az e,zyes 
vasutakon tartózkodó ldeP.en 
kocsik napi állagáról. 

Nem lehet figyelmen kfrúl 
hagyni_ hogy a szocialist'.! or
szágok együttmüködé-:ének 

A maJus ha,·i eredmények ' nyes szállítási terv teljesílé
i1.apján az igazgatóságok egy sében. 
másközti versenye. helyezési Nem lehetnek azonban 
&orrendje és százalékos lel- e]l'gedettek eredményeikkf' 
Jesítménye az alábbiak sze- . k 1 . i·gazaa•.o'ság dol-rint alakult :  a mis O e •  ., 

•:. gozói, akik az előző hónap-
1. Szeged 92.92 hoz viszonyítva is elmarad• 
2. Pécs 83.33 tak. Különös,m szembetünő 
3. Szombathe;y 82.50 a lemaradás a kocsiigényes 
4. Budapest 78.3� szállltasl terv teljesf tésében. 
5. Debrecen 76.�!; a vontatási önköltség és a 
6. Miskolc 76-25 kocsik átlagos tartózkodásá· Májusban a szegedi igaz-

gatóság dolgozói nyújtották 3 nak alakulásában. Gyenge 
legegyenletesebb teljesít- eredményeik és a baleset! 
ményt. Különösen jó ered· helyzet rosszabbodása miatl 
ményt értek el a kocsligé- az utolsó helyre kerültek. 

Július 8-án 17 óra kor a Par
lament Kupola-csarnokaban 
kerül sor a munkában élenjáró 
vasutasok kitüntetésére. Va
lamint a szocialista országol� 
vasútügyi minis�tereinek VI. 
konferenciáján résztvei;ók fo
gadására. 

20 órakor a Halászbástyá n 
az Allami Operaház művészei
nek közreműködésével, a szak
szervezet központi szimfoni� 
kus zenekara és i,egyeskón;sa 
ad ünnepi hangversenyt. 

Július 9-én reggel 8.30 óra
kor kerül sor a gellértllegyi 
retszabttdulást Emlélcmü meg
koszorúzására, g órakor a -i:as
úti főosztály kultúrtermében 
lartják a BVSC 50 ét-es jubi
leu.mL közgyűlését. Délután 14 
órától pedig a Szónyi úti sport
telepen veszi kezdetét az egye
sület jubileumi sportműsora. 

Vasutasnapra készülnek 
PÁPA 

Az ,mamás dolgozói ünnepi 
műszakkal késwlnek a. vas
utasna.pra. Elsősorban a sze
mély- és tehervonatok menet
rendszerinti indítását szorgal
mazzák. Az állomás 5 hóna
pon át élüzemszint felett telje
sítette tervét. A legutóbbi 'két 
hónapban a kocsitartózkodásl 
tervet 1 1 3.5. a kocslkihasrnálá
si tervet 1 10,75 százalékra tel
jesítettélc 

TAPOLCA 

zók karbantartását vállalták 
társadalmi munkában. 

FERE:\'CV,iROS 

A fütőház dolgozói azon fá
rndoznak, hogy jó hírnevükön 
az idén se essék csorba. Száz 
elegytonna kilométer tervüket 
már a múlt évben olyan 
arányban teljes-ítették, hogy 
arra korábban még nem volt 
példa. A fútőházban 73 brigád 
küzd a szocialista brigád cí
mért. Közülük legutóbb 4 a c!
met, 4 pedig az oklevelet nyer
te el.  A takarékosságot i lletően 

A fűtőházban a. szo :ialista is jelentős eredmények szület
brigá.dok má;u.s 25-éti megtar- tek a fútóházn.á.l Az év első 

kéthetes ünnepi múszakot kez
deményeztek. A dombóvári 
építési fónökség Pécsett dolgo
zó III-as sz. magasépítés-veze
tősége pedig vállalta, hogy a 
pécsi fútőház öltözőjének és 
mosdójának építésénél a vas
utasnapig a külső és a belső 
munkákat egyaránt befejezik. 
Lelkesen készülődnek az állo
más dolgozói is. Má.ju.sban 106 

száza.!ékra teljesítették a. ter
vet. Most legfontosabb feladat
nak a személy és tehervonatok 
menetrendszerinti indítását 
tartják. 

BÉKÉSCSABA 

tott értekezletén már sz:5ba l<e- négy hónapjában 4 527 166 fo- A békéscsabai pályafenntar-
rintot takarftottak meg. tás.i fönökség dolgozói június rült a vasutasnapi felkészül.és. 26-tól kéthetes ünnepi músza-

A fiókmúhelyben dolgozó bri- PÉCS kot kezdeményeztek a vasutas-
gádok például vállalták. hogy nap tiszteletére. A mennyiségi 
a júniusi terv.ben szereplő 3 A XI. vasuta.snap méltó munka mellett a minőségi 
mozdony időszakos javítását 4 m_eg�nne�sére készüln.ek, a �unka, az �nköl_tsé�csökk�n-

. . • • pecsi szolgalati helyeken. A tés. a ta"Karekossag es a tisz-na,"TJal a hatándo elott befe- vasutasnapot elókészítő bizott- taság szerepel a vállalásokban. 
jezik. A fiatalok a szociális !é- 1 ságok már megalakultak. A 1 
tesitmények, öltözők, zuhanyo- pécsi szertárfőnökség do:gozói SZOltl BATHELY 

jobb kihasználását, melyeket 
szolgálati helyeink intézkedési 
tervei is tartalmaznak. 

Az év hátralevő részében 
minden erőt a termeléken)•ség 
további növelésére, a szállítás 
minőségi. mennyiségi és gazda
i!ágossági tényezőinek szaka
datlan javítására kell fordíta
ni. Napjainkban legfontosabb 
követeln1ényként a vonatköz
lekedésl terv és ezzel együtt a 
menetrend szigorú betartása 
áll a szolgálati helyek dolgo
zói el 5tt. Vasúti berendez.é
seinlc kihasználásának további 
növelése enélkill nem oldható 
meg. 

·A vasutasok nagy szállítási, 

termelési győzelmekkel készül
tek fel a XI. ,,asutasnap meg
ünneplésére. Ugyanakkor tisz
tában vannak azzal is, hogy 
az ószi hónapok nagy szállitá
s.i feladatai. a bőségesnek ígér
kező mezőgazdasági termés, a 
t.éü tüzelőnek a gyárakba és 
az otthonokba való elszállítása 
további kemény munkát jelent 
iZamukra. 

A XI. va.suta.sna.pon büsz. 
kén jelentjük pá-rtunknak és 
kormányunknak. lt.ogy a ránk 
bízott szállítási feladatokat 
végrehajtottuk és erőnket nem 
kímélve munkálkodunk a Vll. 

kon.g-resszus hatá-rozatainak 
maradéktalan végreha;tásáért. 

Eg>-hónapos ünnepi múszak 
kezdődött a szombathel}i jár
mújavítóban. A vállalásokat 
üzemrészenként röpgyúlése
ken vitatták meg a dolgozók. 
Az elmúlt hónapokban túltel
jesítették a tervet. Az tinnepi 
műszak alatt is eredményeik 
további növelésére töreksze
nek. mert szeretnék elnyerni 
az élüzem címet. Válla!ásaik
ban fontos helyet foglal még 
el :ctz önköltség csökkentése. 

l'fl'ÍREG'l'IIÁZA 

A Szabot!s-Szatmár mel}t/et 
szolgálati helyek többségénél 
már június első felében hozzá
fogtak a XI. vasutasnap meg-

ünneplésének előkészítéséhez. 
A nYíregyházi pályafenntartási 
fönucség dolgozói vá!Jalták, 
hogy a sín- és kitéröcseréket 
határidő előtt elve;izik. Az ál
lomás dolgozói pedig az egy 
kocsira eső mozdítási idő csök
kPntését, a vonatok meg.felelő 
összeállítását és a tehervona
tok pontos i n.dítását tűzté1, cé
lul. 

BALASSAGYAR.UAT 

A fútötuíz dolgozói már a jú
nius 9-én megtartott termelési 
tanácskozáson elhatározták, 
hogy kéthetes ünnepi müsza
kot indítanak a vasutasnap 
tiszteletére. Vállalták, hogy az 
ünnepi múszak alatt élüzem
szint felett teljesítik a tervet, 
A brigádok önálló vállalásokat 
is tettek. 

határállomáson 13 brigád har
col a szocialista brigád cím 
elnyeréséért. Ezeknek a brigá
doknak nagy része van abban, 
hogy az állomás májusban 
1 13.2 százalékra teljesítette e 
tervet. A vasuta;;napot is to
vábbi jó eredmén�'ekl<el akar
ják köszönteni. 

SZOLXOK 

A szolooki jármuja l"ltó dol
gozói is eredményeik fokozá
sával készülnek a vasutasnap
ra. A futórészleg dolgozói pe1-
dául rendszeresen értékelik a 
verseny áll�sát. Igy a dolgozók 
maguk Is 1átiák. hol szorít a 
cipő, melyik munkaterületen 
tapasztalható lemaradás. A 
b·igádok most arra töreksze
nek, hogy a kocsik javft.ását 
minőségileg jól elvégezzék. 
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A jó bérszabályzat hatásos eszköze a termelésnek 
A munkások teljesítmény

bérezésének irányelveiről 
szóló 1 065/1957. VII. 20. Kor
mányhatározat elrendelte. 
hogy az alkalmazandó bér
formákat és alapbéreket a 
vállalatok foglalják írott bér
szabályzatba. 

A kormányhatározat jelen
tés szerepet ad az üzemi és 
szakszervezeti szerveknek az
zal, hogy e kérdések szabá
ly-ozását a szakszerYezeti bi
zott.sá,ggal egyetértésben kell 
Végezni. 

A határozat alapján kiadott 
irányelvek figyelembevételé
vel vállalataink eddig is elké
iszítették bérszabályzataikat. A 
bérsza bályzatok alkalmazásá
val kapcsolatos tapasztala
taink kedvezőek, főként azok
nál a vállalatoknál, ahol 
rendszeresen ellenőrizték a 
bérszabályzatban foglaltak 
végrehajtását. 

A helyesen elkészírett bér
szabályzatokra az is jellemző, 
hogy nemcsak a szorosan vett 
bérezési kérdéseket - tehát a 
bérformák rendszerbe foglalá
sát, bértételek alkalmazását -
hanem a bérezéssel összefüg� 
gő munkaügyi kérdéseket is 
tarta.Jma.zaá k. 

Ezek a bérszabályzatok 
növelik a dolgozók és fő
leg a szakszervezeti akti
visták bérbiztonságát, mert 
részleteiben is tájékoziat
nak munkahelyük bére-

zési kérdéseiről. 
A bérszabályzatok megkö

t.ése helyesnek bizonyult. Hi
ba volt azonban, hogy csak a 
7/0. felügyelete alá tartozó 
járműjavító vállalatok és a 
6/D. egyes vállalatai készítet
ték el. 

adott ki, amelyek előírják a 
bérszabályzat tartalmát és fel
építését. 

Az I. fejezetben az álta.1.á.-
1ws és bei,ezetó rendelkezé
sekkel keZl foglalkozni, utalni 
kell arra, hogy azt milyen 
célból, milyen feladattal kö
tötték és elkészítésénél mi
lyen utasítá�okat és rendelke
zés„ket vettek figyelembe, to
vá bbá hogy milyen fő kérdé
seket s7,a bályoztak. 

A Il. fejezet qz a.Uoo.lmazott 
bérezési szabályokat ta.rta.i
ma.zza. A bérezési szabályo
kat egyrészt a Munka. Tör
vénykönyvének és a felet.. 
tes szervek rendelkezései,nek 
alapján, másrészt a vállalat. a 
szak05ztály jellegének megfe
lelően :kell kialakítani. Többi 
között a dolgozók besorolásá
nak, teljesítménybér alkalma-
7..á.sának feltételeit, a normák 
készítésének, bevezetésének, 
megváltoztatásának szabá
lyai-t, előírásait, valamint a 
vállalat jgazgatójának és szak
szervezeti bizottságának azok
kal kapcsolatos együttműkö
dését, az alkalmazott prémiu
mokat, a munkaszüneti nap 
díjazását, a helyettesítések dí
jazását, a szabadságidöre járó 
munkabér kiszámítását, a kül
szolgálati díjazást. az állásidő 

VII. fejezet. Egyéb kérdé
sek. A béftzabályzat.nak azo
kat részeit, amelyek nem 
általános érvényűek, hanem 
csak a dolgozók egy..egy cso
portjára vonatkoznak, vala
mint a bér meghatározásánál 
szolgáló nagyobb terjedelmű 
szánútási módszereket. 

VONATVIZSGÁLAT MENET KÖZBEN S'.l'.akadékba zulmnt 

a strassbourg-párizsi 

Végül a Vlll. fejezet a. ha
tályba. léptetesre és érvényes
ségre vonatkozó szabál·yoka.t 
írja elő. 

A Pa.ris-Lyon-Ma.rseille 
vonalon közlekedő gyors-te
hervonatok fo�lmának meg
szervezésénél figyelőállást lé
tesítettek a gördülőanyag me
net közben történő vizsgála
tára. A vonat 15 kilométer/ 
óra sebességgel halad el a fi
gyelöállás mellett. Amennyi
ben az álláson tartózkodó meg
figyelő a forgalom biztonsá
gát fenyegető rendellenességet 
tapasztal, telefonon azonnal 
érintkn.ésbe lén a szom,7,é
dos állomás őrével, és szűk-

ség esetén megállfttatja a vo
natot. A megfigyelő kabinja 
zárt helyen van, ablakai a pá
lyára néznek. Az ablakokat 
ellenzők védik a naptól. A va
gon ellenkező oldalán külön
leges tükrös szer,kezettel vél!
zík az ellenőrzést. 

A figyelőállomást olyan 
szerkezettel is felszerelték, 
amely közli a megfigyelővel a 
mozgó szerelvény abnormális 
működéséről tanúskodó han
gokat. így például a begyul
ladt csapágy fütyülését. stb. 

A bérszabályzat elkészítése 
- mint az egyes fejezetek 
mutatják - jelentős felftdatot 
hárít mind a vállalat vezető
ségére, mi,nd l szakszervezeti 
bi2>ottságokra. Különös gond
dal kell elkészíteni a több 
önálló üzemre szel. vagy az 
országos jellegi!, a Vasúti Fő-

A J'JLÁG VASÚTJAIRÓL 

Súlyos vasuti szerencsétlen
ség történt június 18-án, va
sárnap Franciaországban. A 
138 kilométeres sebességgel ro
hanó strassbourg-párizsi exp
ressz Vitry-le Francois állo
más elhagyása után kisiklott 
és szakadékba zuhant. Hír
ügynökségek szerint. a kocsik 
harmonikaszerűen egymásba 
omlottak, majd a szó szoros 
értelmében belefúródtak a 
szakadék alján levő vizenyős 
talajba. A szerencsétlenség 32 
halálos és 153 sebesült áldo
zatot követelt. Félő azonban 
- írják a hírügynökségek -, 
hogy a roncsok közt még szá
mos áldozat holtteste hever. 

osztály _szakosztályai bérsza- Ceylon: A ceyloni állam-bályzatait. t k 25 d · 1 d t A bérszabályzat rnegkötésé- ".-asu a 1� moz ony 
nél a vállalatot a vállalat rend;lt a nyugatnemet MAN
igazgatója, a dolgozókat pedig 

l 
c-égne_L A mo_z�onyokat a co

a szakszerve?.eti bizottság lo:'100,1 h_elykoz1 forgalomban 
képviseli, a szakos:,,tályi szín- akariak uzemeltetn1. 
ten kötött bérszabályzatoknál Turin: Hosszú kísérlet uran 
a dolgozókat a szakszervezeti Turinban helyezték forgalom
központ képviseli. A szabály- ba az elsó olasz Alveg-vas
zat akkor tekinthető meg'kö- utat. Ennek a vasútnak a1. 
töttnek. ha azt a vállalat első modelljét Németország
igazgatója és a szakszervezeti ban már 1909-ben bemutat-
bizott.ság titkára aláírta. , ták. 

Új mintájú síufúrógép 

A rigai javító mechanikai 

Temir-Tau: A Szovjetunió
ban olyan egysínű függövas
út tervén dolgoznak. amely a 
Karagandát. a közép-kazah 
kószénmedence központját, 
Temir-Tau kohóművével és 
városával fogja összekötni. A 
vonalon óránként 400 kilo
méteres sebességgel közleked
nek rnaJd a vonatok. !J!;em olyan sínfúrógépet gyár

tott, amellyel a síngerinc fú
Szódavíz a személykocsikban rásának ideje 18-20 másod-

díjazását, valamint a járandó- �--�--------�-�----�--"'----�---��----- A Leningrád és Moszkva 
percet vesz igénybe. A 72,4 

közölt közlekedö expressvo- kg súlyú gépet benzinmotor 
nat összes kocsijaiban ingyen hozza működésbe. Helyváltoz
szódavíz áll az utasok ren- tatását 3 csiga teszi lehetővé. 
delkezésére. A srensavtöltő- A felemelés magasságának a 
berendezést a leningrádi és 

ságok elszámolását a munka
vizsony megszűnése -tén 
kell feltüntetni. 

lll. fejezet, alkalmazotti 
bérrendszerek. Az 1065/1957. 
sz. kormányhatározat a válla
latokra bízza, hogy a bérezés, 
illetve teljesítménybérezés 
sok formája közül a legmeg
felelőbbet válasszák ki. En
nek az elvnek megfelelően a 
bérszabályzatbnn fel kell so
rolni az alkalmaz.ott bérezési 
formákat, valamint azi, hogy 
ezeket a bérrendszereket mely 
üzemrészekben, illetve mun
kakörökben. vagy munká�nál 
alkalmazzák. 

IV. F. Pótlékok és kiegé
szítő fizetések elszárrw1ásá-

Új üzemi konyha Záhonyban 

moszkvai fűtöházak dolgozói síntípustól függő szabályozá-

Bzerelték fel. Régi féktartá- sára különleges ütközőcsapok 
lyokat ala,kítottak át szóda- szolgálnak. A sínfúrógépnek 
vizes üvegekké. A 40 liter ür- az is előnyére válik, hogy a 
t�rt�lmú edény�ket szép .f�-

1 
reduktor dobját a fúró koszötartoba helveztkk el. A tehto-

készülékekét pedig hűtőberen- rülése céljából. különleges ko-
dezéssel látják el. rong;gal látták el. 

Joggyakorlat - elvi döntések 
Üg�'\'éd az egyezhltö eljárás során is eljárhat ügyfele képviseletében 

Az eddigi taipasztalatok fi
gyelembevételével viszont 
szükségessé vált, hogy minden 
vállalatnál - egységes elvek 
alapján bérszabályzatot 
készítsenek. Esze1int a válla
latokhoz hasonlóan elkészíti 
bérszabályza1át a Vasúti Fő
osztály 6., 7., 8. és 9. szak
osztálya és az Anyagellátási 
Igazgatóság js. 

na.k sza.bálya.i. Előírja a ren- Az egyeztető bizottság 
J 

előtti eljárásban az ügyvédi 
des körülményektöl eltérő és törvény által alkotott testü- képviseletet kizárná, az 

··x -berszab.\lyiatok a helyes 
munka- és üzemszervezési in
t&kedésekket p,koeulva 

hatásos eszközei lehetnek 
a termelési tartalékok fel
tárásának, az önköltség 

csökkentésének. 
Elősegíthetik a helyes bérará
nyok kialakítását, a dolgozók 
bérbiztonságát, a törvényesség 
fokozottabb betartását. 

E munka elvégzéséhez a 
SZOT elnöksége irányelveket 

munkaköri · beosztástól függ-0 -let, hatáskörét jogszabály ál- 1937. évi IV. iörvény 7.5 . ..., 
esetekben járó pótlékokat és lapítja meg. Az általa hozott §-ának általános rendelkezé-
k!ogés?,ítq fi7.etéseket. hstározat végrehajtandó köz- seit az egyeztető bizottsági 

V. F. a. bérek elszámol.ásá- okirat. eljárásokra is alkalmazni 
na.k és kifizetésének sza.bá- �.;...,,....,....,.J;;;...:;..;;;.:Iíiííif.:WbZ.mi:/lf�.:!;l;.......,_ ..... _;,�ii......-.......... _.._;,3 Ebből következik, hogy a kell, tehát az ügyvéd ügy-
lyait tartalmazza.. Szabályozza váll;ilati. területi egyeztető fele képviselet.ében az egyez-
a tévesen kifizetett munkabér Több millió forintos költ- tesítménrt az uJ. 1 000 sze- bizottságok akár fegyelmi tel6 bizottságok előtt Js el-
visszafizetésével kapcsolatos séggel nagyarányú építkezés mélyre méretezett üzemi ügyben, akár munkaügyi vi- járhat. (Legfnbb Ügyészsea 
eljárásokat, a munkabérből fo'.yik Záhony állomáson. A konyhát a vasutasnapon ad- tával kapcsolatban járnak állásfoglal.ása. Munkaügyi 
történő levonások eseteit és nagy beruházásokat megvaló- Ják át rendeltetésének. Az el hatósági jogkör� gyakorol- Közlöny 1958. 1. száma.) 
szabályait. sító terveket a MAV Vasút- üzemi konyha tervét Kálóczy I n�k Megjegyzés: Fegyelmi 

VI. F. A bérpana.szok, rek-
1 

tervező Vállalat vegzi Lég- Mihály, Szikora Zoltán és Minthogy olyan tiltó jog-
I 

ügyek nem tartoznak a MAV 
lamációk elintézésének mód- r�di János igazgató irányí- J Puszta, Adám mérniikök ké- j szabály nem létezilt, amely egyeztető bi zottságainak ha-
jai. t.asával. Egyik jelentős lé- szítették. az egyeztető bizottságok táskörébe. Szerk. 

Strauss l.inyújtí�• l.e�ét 
a s�övetségi ,,as1•tahra 

üzemet. mint példaul St. 
Wendelt és Faderbornt pán
célos fenntartó üzemekké 
alakítottak át. 1!'53 óta 16 
üzemet zártak le és katonai 
célokra tettek alkalmassá. A 
legújabb nyilatkozatok sze
lint Ifi toYábbi üzemnek is 
ez lesz a sorsa . . .  

keleti szállítási utak gyors 
és nagyszabású kiépítése. 

A StrauSs-minisztérium szűk
sége:,nek tartotta, ezek
kel a gazdasági intézkedése;,;
kel egyidejűleg a vezetés 
struktúráját is megváltoztac
nl. Ebben az összefüggésben 
szerepe van annak az 160�. 
aktának, amelyet A 1-Vp 
30-2123160. szám alatt. See
bohm és Hettiage aláírásával 
ellátva, 1960. február 10-én 
a Parlament elnökéhez továl>
bítottalc Az úgynevezett 
Brand szakértői véleményr51 
van szó. A Brand-bizottság 
analizálta a DB-t és javasia
tokat terjesztett elő. hog�,an 
lehetne a vasutat hozzáigazí
tani a NATO MC 70 memo
randurnhoz, hogyan lehetne 
ésszerűsítések. személyzeti el
bocsát.ások. tarifaemelések és 
a szocíál.i.s teljesítmények le
építése útján anyagi eszközö
ket fel ,7.abadítani a fegyver
kezés finanszírozására. 

mi miniszter a forgalmi szer
vezet szor05 tagozottságát hoz
ta létre." 

Akkor fő-, területi- és ke
rületi forgalmi Yezetöségeket 
alakítottak. miután már 
1940. március l-én a fő üze
mi vezetőségek összpontosítot
ták a parancsnoklási jogkört. 
Időközben 22 üzemi, 13 gépl 
és forgalmi hivatalt múr meg
szün lettek és azok feladatait 
ös�zevonták. 

Amikor a bonni szövetsé
ges parlament 1961. március 
17-én elfogadta a 48 milli
árdos költségvetést és abból 
Straussnak fegyverkezési cé
lokra 27 milliárdot rendelke
zésre bocsátott, ugyanakkor 
egy 'közlekedés-stratégiai szö
vetség js megpecsételődött. 
Az utóbbi időben eddig még 
soha nem Iá tott tempóban 
szaladtak futárok és kocsik 
a bonni Ermelkeil kaszárnyá
ból - a hadügyminisztérium 
székhelyéről, a Kaufmann
strasse 58. sz. alá, a szövet
ségi közlekedési minisztéri
umhoz, Seebohm székhelyé
re. A NATO-szövetség és an
nak agresszív stratégiája 
megköveteli, hogy különös 
figyelmet szenteljenek a köz
lekedési utaknak, mert a 
nagy anyag- és csapatmozdu
latoknak szükségük van mind 
az utakra. mind a sínháló
zatra. 

2,7 milliárd 

stratégiai építkezésekre 

NATO különleges osztálya 
- a Dorpmüller-féle biro
dalmi forgalmi minisztérium 
(hadseregügyek) osztályának 
az utódja látta el, de ehhez 
a szövetségi vasutak főigaz
gatóságai által a Strauss-mi
nisztériumba delegált szakér
tök is támogatást nyújtottak. 

A tervezőknek nagy hasz
nára voltak a manővereknél 
szerzett tapasztalatok. Ami
kor 1958-ban megtartották a 
„Sabre Hawk" (sólyom kardl 
hadgyakorlatot, a szövetségi 
vasutak február 7-től 10-ig 
3000 „Katten" járművet to
vábbított 2560 külonleges 
iarmuvon. Továbbüottak 25 
ellátási vonatot, 113 csapat
vonatot és 97 üres vonatot az 
odaszá1lításhoz és 1 1 3  meg
rakott, valamint 127 üres 
vonatot a visszaszállitáslhoz. 

A ,.Bun<iesbahn" ezt így 
kommentálta: ,,a szövetségi 
vasút ennél a manővernél is
mét bebizonyította sokoldalú
ságát és megmutatta, hogy 
katonai szállításokra is cél
szerű és megbízható szállítási 

A szövetségi közlekedési intézmény. A német haderő 
minisztérium NATO vasúti újjúszervezésésénél ezt nem 
és út.építési osztáIYai nagy szabad figyelmen kívül hagy
erőfeszítéssel dolgoztak. A ni". 
gyakorlati szállítási feladatok Hogy a szövetségi vasút az 
megoldása mellett, amelye- utóbbi időben is állandóan 
ket Winterschild magával ho- ve1-senyez a hadsereg és a mi• 
zott, perspektiviku.s tervezé.. li1aristák kegyéért, jó pél
sekkel is foglal'koztak, mert daként szolgáltak erre a né
a :szövetségi vasútalmál egye- met vasútak 1 25 éves jubí
dül 1961-ben 2,7 milliárd Jeurna alkalmából Nürnberg-

1 kell beruházni,  főleg hen tartott ünnepségek. Mind 
iai építkezésekre. A Nürnbergben, mind pedig 
nak oroszlánrészét a az új braunschweigi főpálya-

\ 

udvar felavatásánál jelen 
voltak a hadsereg táborno
kai. 

A „Bundesbahn•· 21,"22. 1960 
novemberi ünnepi kiadásként 
megjelent különszámában az 
imperialisztikus forgalmi po
litika felmelegítésé,·el Stra
usshoz leplezés nélkül kere
sik a csatlakozási lehetősége
ket. Ezekben az írásokban 
különösen a vasutasok kato
nai teljesítményeit emelik ki. 
A7 első világháború tekinte
téhan m?gállapítják, hogy 
„eleget tudtak tenni a katonai 
és ielfcgyverkc7.ési forgalom 
összes követelményeinek". 

A második világháború 
fasiszta vasú ti korszakát a kö
vetkezőképpen méltatják: .,A 
nagy német erökifcj tés idején 
a Németország által elfog
lalt terület négy és felszerese 
volt a birodalmi területnek 
és a Reich:sbahn megbízásá
hoz képest mindenütt átvette 
a vasúU üzem vezetését. 

Látjuk, hogy Strauss abbeli 
törekvésében, hogy a szövet
ségi vasutat beiktassa straté
giai tervezéseibe, részére kel
lemes tradíciókra bukkan. 

Vasúti járművek helyett 
páncélosokat Javítonak 

A szövetségi vasút vezető
sége megtett és megtesz min
dent. hogy eleget tegyen az 
időközben megkapott megbí
zásnak a katonai tervez�k
hez va 1 ó hoz1i\it:wzorlásra 
Igy például számos javító 

Az 1961 . évre tervbe vett 
új épüc..si program 12 OOO ko
csijából 8000 különleges jár
mú lesz. Az anyagi eszközök 
megszerzésére 1960-ban már 
felvettek 220 millió DM köl
csönt. 1961 februárjában pe
dig további 250 mill iót. 

Ugyanakkor meg.kísérlik, 
hogy a szövetségi vasút és 
szövetségi hadsereg közötti 
nyilvánvaló társas viszonv 
a közvélemény előtt ne le
gyen nagyon feltűnő. Ofte
ring a DB elnöke. a CSU gaz
rlcsáei tnnncsa előtt 1960. j,j
nius 23-án tett nyilatkozatát 
még nem vonta vissza. Azt 
mondta: A Bundesbahn vál
tozatlanul döntő eszköznek 
tartja magát annak a poUti
kának érdekében, amelynek 
célja a német nép felső poli
tikai vezetése. 

Ezt az utat járja Seebohm 
is, aki 1961 . február 8-án " 
parlamentben kijelentette: .,1). 
szövetségi vasút továbbra is az 
állampolitika es2>köze ma
rad." 

Ezt a nyilatkozatot a bon
ni kormány egy azonnali 
programmal honorálta. En
nek megfelelően a vágányo
kat egy négyéves beruházási 
program keretében stratégiai
lag átépítik. Ez az i n•ézkE>
dés ern!ékez.tet Hitler uta
sítására az OKW állai 1940 
augusztus 9-én kiadott .,A .>' -
bau Ost" parancsra: eben! 
szárm2zott a szállítás tekin
tetében az úgynevezett Ott'>· 
terv, amelynek lényege a 

Bonn kiássa 

a régi tapasztalatokat 

Abból a célból, hogy a DB 
szoros, az agresszív katonai 
terveknek megfelelő vezeté
sét biztosítsák. az eddigi 154 
üzemi, 70 forga!m; és 75 gé
pi hivatalt 100 egységes hi
vatallá fogják összeolvaszta
ni, hogy a főigazga tóságoknál 
és igazgatóságoknál alakítan
dó szállítási osztályokat - a 
náci hadseregs1.állítás! tevé
kenységének a fogalma - hi
vatalt síkon folytassák. Ez a 
„Völkischer Beobachter" egy 
1940. november 9-i cikkére 
emlékeztet, amely ezt mond
ta: ,.Hogy a háború végéig 
biztosítsuk a forgalmi terüle
ten megold�ndó feladatok te'
jesítését, a birodalmí forgal-

Bonn kiássa ezeket a ta
pasztalatokat, de ugyanakkor 
elfelejti. hogy egy vereség
stratégiának a tapasztalatait 
teszi magáévá. Azt hiszik, 
hogy Samu bácsi segítségével 
most jobban fog menni. A 
DB vezetése is esküszik az 
amerikaiakra és az általuk 
irányított NATO-ra. 

A nyugat-németországi nagy 
forgalmi intézmény mili taris
tái sietséget ajánlanak. mert 
a szövetségi hadseregnek már 
biztos pozíciói vannak. Tisz
tában kell l�nnünk azonban 
az-�al, hogy mindezeket a 
lépéseket a lehetőség szerint 
leplezetten hajtják végre. 
Azoknak a vasutasoknak, akik 
ezt meg tudják akadályozni, 
szakszervezeti funkcionáriu
snikat emlékeztetni kellene a 
németországi vasutasok szak
szervezetének (GdED) Ber
een-Ec-kheirnben t?.rtott 11la
pító-szövetségl gyűlésére, ahol 
180 küldött így esküdött: 

,,Nem fogjuk ezentúl tűr
ni, hogy a német forgalmi in
tézmény a háború eszközévé 
váljék. Azt akarjuk. hogy a 
német közlekedés a béke esz
köze legyeni Ennek elérésére 
Strauss befolyását vissza kell 
s1orít�ni. 

Karl-Hcinz Gummlch 
a „Fahrt Frei" fő
szerkesztő helyettese 
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Minden erőnkkel harcoljunk a ba lesetek el len 
rui k  az egyes szolgálati helye• 
ket i!letve a dolgozókat. Ezzel az 'eszközzel azonban sem a vasút felsőbb vezetöszervei, sem a szolgálati vezetők nem élnek. d 1 'k k k"" · · 1  ' · nek alakulásáról tárgyalt szakszervezetünk központi vezetősége A vasutas o gozo mun a oru menyei A szakszervezet központi vezetősége június 23-án ülést tartott. Az elnökségben helyet foglalt Horn Dezsö a SZOT titkára és Bangó Sand01" MA V vezérigazgatóhelyet tes. A központi vezetőség megjelent tagjait és a meghívott vendégeket Végh Lajos elnök üdvözölte, majd röviden ismertettE- milyen munkát végzett szakszervezetünk a Közleke-

dési, Kikötői, Halászatipari Dolgozók Szakszervezete, Nemzetközi Szövetsége III. konferenciájának előkészítésében és lebonyolításában. Az elnök megnyitója után 

Gróf József a szakszervezet titkára számolt be a vasutas dolgozók munkakörülményei
nek alakulásáról és a vasút b.J.eseti helyzetéről. 

Jelentős összeget fordítunk műszaki feilesztésre Bevezetőjében arról szólt, létesültek. Első helyen kell hogy az elmúlt évek beruhá- megemlíteni az Északi Járműzási keretéből milyen létesít- javító új, dieselmozdony szemények épültek a vasút terű- relőcsarnokát és a hozzátartoletén. A MA V a műszaki fej- zó szociális létesítményeket. lesztésre és a vasúti felépítmé- A modern gépek beállításá
ny: munkák gépesítésére is je- val biztonságtechnikai és lentős összeget fordított. 1958- egészségügyi berendezések tói 1960-ig erre a célra 100 nagytömegű alkalmazásával millió forintot biztosítottunk. több helyen megszűnt, vagy Évenként több sulz kilométer jelentős mértékben csökkent a pálya építését, illetve korsze- baleseti veszély. rüsítését végzi el a pályafenn- Az üzemek nagy részében, tartási szolgálat gépek segtísé- ez vonatkozik az állomásokra gével. 1961-ben újabb 72 mii- is, javult a világítás, fokozólió forint értékű karbantartó, dott a rend és a tisztaság, kul
metve épitőgépet kap a MAV. túráltabbá, otthonosabbá vál
Ez azt jelenti, hogy a pálya. tak a munkahelyek. 
fenntartási szolgálatnál a mun- Megkezdődött a nehéz fizi· 
kák 31 százalekát gépekkel kai munkák gépesítése, a ra
végzik. kodási szolgálatnál. 1960-ig a Sokat javult a helyzet a töb- darabáru mozgatásának 9,6 bi szakosztály területén is. A százalékát gépesítették. 7. szakosztályhoz tartozó jár- A rakodás gépesítésére és mújavítókban és üzemi válla- különböző kis gépek be-latoknál a javító munkák szerúsére 1959-ben 25 mii-mintegy 20 százalékát gépesí- lió forintot fordítottak. tettük. Ez a gépesit.hetőségnek Az egészségre ártalmas mun-50 százalékát jelenti. A 7. szak- kakörökben több mint 1000 
osztály egyébként 1955-ben 7 dolgozó heti 36, illetve 42 órás millió 200 OOO. 1960-ban pedig csökkentett munkaidővel dol-55 millió 600 OOO forintot for- gozik. A munkaidö-csökkentés ditott gépesítésre. Ezek a gé- nem érintette a dolgozók kepek elsősorban a nehéz fizikai resetét. Az egészségre ártalmas munka megkön nyítését szol- munkakörökben ebben az év• gálják. A gépesítés mellett új I ben újabb munkaidő-csökken
múhelyek, korsze,-ií fütőházak tés várható. 

Javult a baleseti helyzef, mégsem lehetünk elégedettek Gróf elvtárs ezután rátért a munkavédelmi helyzet ismer
tetésére. Szakszervezetünk az aktívák segítségével eredményesen tevékenykedett a dolgozók biztonsága és egészségvédelme érdekében. Ezt a következő számadatok bizonyítják legjobban. Az elmúlt tiz 
ev alatt az ezer főre eső bal
esetek száma 22 százalékkal, 
a halálos balesetek száma pedig 25 százalékkal csökkent. 

dolgozók és . családfő nélkül maradt á�vák ··százait jelenti. Az ezer főre eső baleset,:>k sztma csökkent ugyan a múlt évben, ezzel szemben viszont emelkedett a kiesett munkanapok száma. Sőt 1961. első öt hónapjában a halálos balesetek száma a múlt év az-onos időszakához viszonyítva 17-ről 23-ra emelked8't. Ezek az adatok lényegesen job- Különösen romlott a baleseti bak a felszabadulás elötti hely- helyzet a 7. szakosztály felzctnél, sót a kapitalista orszá- ügyelete alá tartozó járműjagok baleseti helyzeténél is. En- vítókban, ahol a balesetek szánek ellenére sem lehetünk elé- ma 16 százalékkal emelkedett gedettek, mert az általános 
I 

annak ellenére, hogy a jelzett fejlődést mutató statisztika, a időszakban az átlagos létszám munka közben megrokkant kC�el 600 fövel csökkent. 
Törődjünk többet a munka- és egészsegvédelemmel Nem megnyugtató a helyzet 

az üzemegészségügy, a foglalkozási betegségek alakulását illetöen sem. A szakszervezet 
elnöksége a baleseti helyzet alakulását elemezve arra � megállapításra jutott, hogy az általános fejlődés megtorpanása, sót az egyes területeken bekövetkezett visszaesés oka elsősorban a dolgozóknak, 
egyes gazdasági, műszaki, szakszervezeti vezetőknek és 
aktiváknak a munkásvédelemmel kapcsolatos helytelen szemléletében keresendő. Ez megmutatkozik a baleset és 
egészségvédelem anyagi feltételeinek biztosításában, az előírt szabályok, a rend és a fegyelem megszegésében, de a politikai, egészségügyi felvilágosító munka hiányosságában is. Ezután azokkal a fontosabb kérdésekkel foglalkozott, amelyek legjellemzőbbek a munkásvédelem további fejlődésére. 

Mindenki előtt ismeretes, 
hogy a munkakörülmények ja
vításának anyagi feltételei 
olyan mértékben növekednek, 
amilyen ütemben fejlödik 
egész népgazdaságunk. Ennek következtében gazdasági terveink teljes!t 'se és túlteljesítése a legföb alapja a jobb munkakörü ények kialakításának. Sz kszervezetünk a munkáshatal m gazdasági alapjainak e ősítését, a szocialista munka erseny szervezését, a termel ·  ssel kapcsolatos munkáját ne�csak a bérszínvonal emelése, hanem a biz-

tonságosabb munka, az egészségesebb munkahelyek megteremtése szempontjából is rendkívül fontosnak tartja. Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy népgazdaságunk nagyarányú fejlesztése következtében a MAV-ra háruló személy- és áruszállítási feladatok évröl évre emelkednek. 
Ebböl következik, hogy növel
ni kellett a vonatok sebessé
gét terhelését és sú-riiségét. A vasút vezetése, a nagyobb feladatok elvégzése szempontjából belső szervezési intézkedésekkel próbál mindent elkövetni a szállítási feladatok teljesítését illetően. A műszaki fejlesztés azonban a perspektívikus tervekben nem fejlődik a szállítási feladatokkal ará
nyosan. Különösen sok baleset 
fordul elö az erősáramú óvó
rendszabályok be nem tartásá
ból, a fenntartási és építési 
munkák során és még egy sor 
más munkaterületen. Solt baleseti veszélyt rejt magában a kocsirendezök és a gurítókon dolgozó sarusok munkaterülete. Az utóbbiak még ma is rég elavult sarupapuccsal szabályozzák a koc�ik mozgási sebességét. Ez a modszer megfelelt a múlt gyenge forgalmához. De ma már, amiko1 naponta háromszor-négyszer annyi kocsit gurítanak, mint a felszabadulás előtt, a sarusok munkája kapkodóvá vált, emiatt megnőtt a balesetek száma. Ebben a munkakörben 1960-ban 11 halálos, H csonkulásos, 944 három na-

A munkavédelem csak akkor pon túl gyógyuló baleset 
I 

pasztalatára, sokoldalú, tűre�- 1 ta, a Vasúti Főosztállyal_ közö- 1 válhat igazán iJ%e�m��y:s�� fo;dult elő. mes és következetes nevelo- , s�n red:g a propagand_a es ag1- ha azz_a_l _nem �Jeze e _ . • 'é munkára van szükség ahhoz, 1 tacio valtozatos eszkoze1t al- , erre k1ep1tett hálo�at _f<;>glal !'" saruzas ve�zélyessege 1 = ho idős és fiatal dolgozóink kalmazta a balesetei, megelő- kozik. Ez a m�gallapi�as. a 
n_y�gesen megszun�e,á�a ad gu tucT!tában általánossá válja- zése érdekében. Plakátokat, fil- szakszervezet egesz apparatuntodombos ren?ez .P. ya':' va- nak a szocialista emberre jel- meket készítettünk, munkavé- sára vonatkozik. �gfon�o::r?kat a fe_re�cvaros, e� m1skol- lemzö vonások. ddmi jeHegü könyveket állí- sabbnak yartjuk a fe�világo�1to c1 r�dezo�o� h_a�onlo�n auto- Szakszervezetünk az évek tottunk össze és bocsátottunk és nevelomunka hateko;1ysaga mat1_kus vaganJfeke!{kel sze- során az aktívák ezreit oktat- a dolgozók rendelkezésére. éraekében „a 1;1un�avedelem relnek fel. társadalmi uggye valo tételét. A kocsirendezők is bizton- Fordítsunk nagyobb gondot a nevelő, A szakszervezet elnöksége ságosabb körülrnenyek között dolgozhatnának, ha a kocsikat felvilágosító munkára több esetben tárgyalta a vas-a szovjet vaso.1takhoz hasonló- utas dolgozók munkakörülmé-
an önműködő kapcsoló szerke- Az oktató és felvilágosító A nevelő, felvilágosító mun- nyeit, és hozott határozatokat zettel látnák el. Bár e�zel egy munka terén elért eredmények ka csak akkor lehet hatásos, 

a munka megjavítására. Meg távolabbi perspektíva foglalko- ellenére sem mondhatjuk, hogy ha olyan nevelőjellegű admi-
kell azonban állapítani - bár zik, de addig is sürgős tenni- elértük a kívánt hatást. A ve- niszlratív intézkedésekkel pá- i·avult a dolgozók munkakörül-al - - zetők és munkások munkavé- rosul, amelyek mindenki szá-v okra van szükseg. de!mi szakismeretei és felvi7 mára érthetővé teszik, hogy a ménye, mind több vezető és Annak ellenére. hogy a gé- Jagosítása még sok vonatkozás- szocialista társadalomban leg- dolgozó érti meg a balesetelhápesítés az anya,,"l"llozgatás és a ban hiányos. Még kevesen is- főbb érték a dolgozó ember. rítás jelentőségét, csökkent a segéd-munkafolyamatok terén merik az előírások megszegé- Ilyen intézkedések egész sora balesetek száma -, mégsem megindult, az ipar általános sének súlyos következményeit. született a vasútnál. Ezek kö- tEttünk meg mindent, hogy a fejlődéséhez képest a MA V- Nem érzik tudatosan azt a fe- zé tartozik hozott határozatoknak mara-nál nagyfokú lemaradás ta- lelosséget, amelyeket minden- a.z évvégi iizemi juta.lék, a.z déktalanul érvényt szerezzünk. pasztalható. Az elszállításra kinek éreznie kell saját maga, · · f 1 · ·· -kerülo- a·,·uk rakodása igen kis élüzem cunert O Yo ver- Nem segítettük, nem ellenoriz-családJ·a, munkatársai és a mi · ·gazgat-0'sag· ok gf l 1 ·  h t ·  "� Sza'zalék·ban törte' nik gépi erö- seny es az 1 tűk me e e oen a a aro� közösségünk, szocialista társa- - k"" ti e e ye is l k · h ·t · · t Vel. Nem véletlen, hogy az elő- egymas oz v rs n · tokban fog alta vegre aJ asa • dalmunk iránt. - · kn k k forduló balesetek 25,8 százalé• Szakszervezeti bizottsága- Megyebizottsaf .m a , sza -

ka éppen a rakodásnál és a Oktató és felvilágosító mun- inknak sokkal nagyobb gon- szervezeti bizottságainknak a 
szállításnál következik be. kánk ma leggyengébb az üze- dot kell fordítaniuk az anyagi pártszervek segítségével jobmekben, az alapszervezeteknél. érdekeltség fokozására vonat- ban kell támaszkodni a vasItt kell elsősorban segíteni, itt I<-ozó rendelkezések megismer- utasok alkotó kezdeményezé

kell jobban felhaszn::\lni a tetésére. Az anyagi erdekelt- sére, hogy még haté�onyab!J_á, rendelkezésre álló anyagokat, ség növelésének eszköze lehet- , még eredményesebbe t��Ja_k 
a helyi eszközöket és lehető- ne ha a balesetelhárításban el- tenni a balesetek megelozes� Ösztönzőbb elbírálást 

a munkavédelmi 
újításoknál ségeket. ért' eredményekért is jutalmaz. ért folytatott harcot. Az üzemekben , futöházak- ------------------------------------------ban is nagy a zsúfoltság és t· még mindig számos gép mű

ködik védóberendezés nélkül. Ez okozta az üzemek, műheiyek balesetének 7,44 százalékát. Új gépek beállitásánál, technológiai változtatásoknál, üzemek, műhelyek átrendezésénél nem mindig veszik figyelembe a munkavédelmi előírásokat, nem kérik a munkavédelmi szervek véleményét. Hasonló hibák tapasztalhatók a felújításokat illetően. A balesetek megelőzéséért folytatott tevékenységben jelentős szerepe van a dolgozók 

kezdeményezésének, a munkavédelmi újítások szoi-gaT"niazá
sának és elterjesztésének. · A 
munkat•édelmi újítások és ész
szeriisítések szélesebb körü ki· 
bontakozását azonban akadá
lyozza, hogy az újítások anya
gi elbírálása nem ösztönzö. A munkavédelmi újít,\sok eszmei alapon kerülnek díjazásra. Külön foglalkozott a beszámoló az új üzemek építésénél és a rekonstrukciók végrehajtásánál előforduló biztonságtechnikai és egészségügyi hiá
nyosságokkal. Ezekkel az intézkedésekkel jelentős termelési eredményeket és számos helyen a munkakörülmények alapvető javulását értük el. Sajnos· előfordul hogy egy-egy nagyméretű rekonstrukciónál, új üzem építésénél megfeledkeznek a munkásvédelem és 
szociális körülmények bizto
sításáról. Kétségtelen, hogy a beruházási kereteket minden 
esetben a legcélszerűbben kell felhasználni. Azzal viszont 

egyál<talá.n nem lehet egyetérteni, hogy a létesítmények tervezésénél a munkabiztonság, vagy az egészségügyi követelmények rovására takarékoskodjanak. A beszámoló következő részében Gróf elvtárs a baleset és egészségvédelem fejlődésének egyéb vonatkozású feltételeiről beszélt. A múlt év ada
tait elemezve hangsúlyozta, hogy a balesetek túlnyomó többsége rendetlenségből, fegye!mezetlenségböl, a védőberendezések és védőfelszerelé
sek mellőzéséből, az óvórendszabályok és utasítások meg
szegéséből, a szakképzettség hiányából, gyakorlatlanságból és egyes személyek mulasztásából adódnak. A múlt évben a vasút területén elöforduló üzemi balesetek következtében 46 dolgozó meghaU, 38 megcsonkult és 5706-a.n szenvedtek három napon túl gyógyuló sérülést. Ez azt is jelenti, hogy több mint 13 OOO munka.nap esetl ki a termelésből. A mi társadalmunkra már 
nem jellemzőek a kapitalizmus farkastörvényei. N.álunk 
gazdasági és társadalmi berendezésünket tekintve már meg vannak a feltételei a szocialista munkaerkölcs, a szocialista embertípus kialakulásának. De rr_ég hosszú évtizedek életta-

A központi vezetőség határozata L A nevelömunka és a, munka.
védelmi ellenőrző tevékenység színvonalának emelésére, a balesetek megelőzésére, a. szakszervezet központi vezetősége a következő határozatokat bozt.a.: 1. Az ellenőrző munka. javításán keresztül gondoskodni kell arról, hogy üzemeinkben, sz.,lgála.ti helyeinken, szakszer· vezeti bizottságaink munkavédelmi es egeszségügyi felvilágosító munkájában ja,·ulá.s álljon be. Szakszervezeti bizottsj,gaink legalábl) félévenként szb-üléseken tűzzék napirendre a baleset-megelőzést és az adott belyzetböl kiindulva. ha· tározzák meg a legfontosabb tennivalókat. A nevelőmunka munkásvédelmi ellenőrzésének megjavítására használják fel a, termelési tanácskozásokat, tárják fel a hiányosságokat, hozzák azokat minden esetben a, nyilvánosság elé, legyenek azok tárgyi vagy személyi jellegűek. Szakszervezeti bizottságaink, a, szolgála.ti helyek vezetői az üzemorvosok bevon .,tval i,ondoskodjanak a, folyamatos, sok-oldalú muukásvé... :i, c,is ... is;:ségilgyi propagandáról és agitációról. Ennek végrehajtására készítsenek intézkedési tervet. 2. A főosztály és az elnökség fordítson a.z eddiginél nagyobb gondot a munkásvédelem területén eredményesen dolgozó igazgatóságok, vállalatok, szolgálati főnökségek és szakszervezeti bizottságok munkamódszereinek ismertetésére és el-

kutassák. Ennek érdekében hogy új üzemek létesítése, s::Jkségesnek látja, hogy éven- épületek üzembehelyezése, te a nagyobb szolgála.ti helyek, meglévő üzem áthelyezése, vallalatok ,,ezetőinek bevoná- üzemen belül új mübelyrész sával igazgatósági szinten, létesítése, a gyártásra kerülő majd országos értekezleten ér- új típusú gépek tervei a. gyártáa tékeljék a munka.védelem megtrnzdése előtt munkásvé-helyzetét. delmi szempontból ellenőrizve 5. Szakszervezeti bizottsága- legyenek. 1· ·. is nagyobb eréllyel őrköd- 3. Tovább kell javítani doljenek a munkásvédelemmel gozóink üzemegészségügyi el· kapcsolatos rendeletek mara- látását. Ennek érdekében a födéktalan végrehajtása. felett. osztály egészségügyi szolgála.Rendszeres ellenőrzéssel segít- ti. a foglalkozási betegségek sék elő az oktatás szinvonalá- felszámolására, az egészségt.enak emelését. Szervezzék meg l.in munkahelyek megszüntetéaz újfelvételesek patronálását, s ·  és üzemegészségügyi léteköveteljék meg a, kötelező ki- 1 silmények fejlesztésére féléven képzési határidők betartását. belül tegye meg javaslatát aa. Vizsgálják meg, hogy szolgála- elnökségnek. ti helyükön a. biztonságteehni- ,. Meg kell oldani a balesetet kaí vizsgára kötelezett dolgo: szem·edett, csökkent munkakézók rendelkeznek-e megfelelo pességű dolgozók megfelelő biztonságtechnikai szakismere- munkakörben történő elhelyetekkel, az előírt vizsgákkal. zését Erre vonatkozólag a fö-6_ Meg kell javítani a ba.le- o�..:�ály a. -��kszerve-Let elnök: setvizsgáló bizottságok munká- �•gevel kozosen dolgozzon ki j .• t. Szakszervezeti bizottsága- Javaslatot. icx követeljék meg minden 5. A központi vezetőség telelőlorduló baleset kivizsgálá- kéri a főosztály vezetőjét, hogy sánál, hogy a.zi bizottságilag a i. • üzemszemlék alkalmával ta.munkavédelmi felügyelő bevo- Jált hiányosságok megszüntet-énásáva.l vizsgálják. sére biztosítson a szolgálati fő-7 A közi>onti vezetőség fel- nökségek részére megfelelő hívja. a.z elnökség figyelmét, összeget. Továbbá_ ad�o� �óhogy a szakszervezeti bizottsá- d�t 3:rra, bog� sz_olg?-lab fonokgok nevelőmunkájának a. mun- segeink a penzugyi fegyelem kovédelmi tevékenység szín- betartása. mellett társadalmi vonalának emelése a ha.lese- munka. igénybevételével kisebb tek me�előzése céljából tegye beruháza.st igénylő létesítmé!· "1ezővé a KV. minden osz- nyek építését elvégezhessék. tUya számára a legtelj-bb Tegye lehetővé a munkásvésegítségnyújtá.st. delem területén eredményesen tevékenykedő dolgozók jut.alII. ma.zását. terjesztésére. Erre a. célra. job- A munkakörülmények ja.ví-'-rénvbe kel! venni a sajtó tásának, a. baleseti és foglal.koés a rádi!> nyilvánosságát. zási megbetegedések megelőzé• Szervezzenek minél gyakrab- sének anyagi és technikai vo-
6. A KPM 1/3. Szakosztá-1. � gondoskodjon arról, hogy a. szolgálati helyeken a baleset. elhárítási oktatásra kötelezett dolgozókat ellássák óvórend• szabályokkal és a szükséges sza.bványokl<Jal. Felül kel! vizsgálni a balesetelhárítá.si útmutatók időszerűségét, gondosk:iani kell a hiányzó óvórendszabályok elkészítéséről. Felül kel! vizsgálni az érvényben levő MAV-utasításoka.t és össz-1:.:.ngba kell hozni azokat a. biztonságtechnikai előirá.sokIr- '.. Biztosítani kell, hogy mindeL kiadásra kerülő utasítás és a-mak módosítása előzetes munkavédelmi felülvizsgálat alapján kerülhessen kiadásra. 

ban tapasztalatcseréket, gon- ' - · ·•í feladatai. doskodja,n.a.k a, jó módszerek 1. A központi vezetőség fel-ellerjesztéséről. kéri a főosztály vezetőjét, hogy 3. Az eddigi tapasztalatok szerint a. jól bevált munkavédelmi őrségek szervezését a szakszervezet minden tisztségviselője segítse elő. Ezáltal ugya.rl'is nagymértékben elő tudjuk mozdita.ni a munka.védelem társadalmi üggyé való tételét. Ez évben el kell érni, hogy minden gurítódombba.l rendelkező állomása.inkon, valamint járműjavítóinknál és na.gy fútőhi.:ainknál múködjenek munkavédelmi őrségek. 4. A népgazdaság anyagi, technikai bázisának bővítésével párhuzamosan gyorsabb ütemben kell korszerűsíteni a MA V biztonságtechnikai és üzemegészségügyi körülményeit. A központi vezetőség felhívja a főosztály vezetőjének figyelmét, hogy a, munkásvédelmi követelmények jobb kielégítésének biztosítására. szolgáló műszaki. egészse,rugyi és szervezeti módszerét állandóan 

a MT. 3225'1960. sz. rendelete a.lapján az életveszélyes, elavult munkahelyek, a.z eg&zségre ártalma.s munkafolyamatok megszüntetést're vonatkozó tervek a.z eredeti határidő eliltt úgy készüljenek el, hogy azok a.z Országos Tervhivatal elé terjesztett MA V-beruházás ötéves tervjavaslatában megfelelően szerepeljenek. A vasúti baleseti gócok felszámolása. végett a, központi vezetőség szükségesnek tartja. a tolatási múveletek, a. saruzás, jármújaviwk területén a kocsi- és mozdonyja.vítá.si mnnka műszaki ' technológiai folyamatának vizsgála.t„t, ennek alapján a megfelelő intézkedések megtételét. Az eddigi tapasztalatok alapján tovább kell szorgalmazni a létszám emelés nélkül végrehajtbató munka.ldő-esök. kentést. 2. Szakszervezetünk minden szerve, törvé,iye'nl< ért•lmében fokozottabban követelje meg, 

7. A központi vezetőség nüksugesn •� ta.r"a., hogy az elnökség a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kés•ítsen intézkedési tervet és a végzett munkáról egy év múl• va számoljon be. Szakszervezeti bizottságaink a pártszervek segítségével, a szolgála&l főnökségek és a KISZ-blzottságo'.: bevonásával vitassák meg a SZOT X. teljes lllésének anyagát, a központi veze'6s�g határozatát. Vasutasok Szakszervezete Központi V eze&&lé&'e 



4 1 961. JtLIUS 1. 

Száz éve megy a gőzös Kanizsára 
Sz-a1ad a kanizsai gyors . . .  

A nap már magasan Jár. Csil
log a_mi,gy tó tükre. Színes, jó
kedvu élet hullámzik végig a 
partokon. &u:ga salakos virá
gos állomások t'állako�ak. A 
v�natablakból úgy hat a kép, 
mmt egy nagy kaleidoszkóp. 

- Soha ilyen egységes nem l letnek a pályafenntartási szol
volt a inunl;a.rerseny felhívás- gá!atná.Z is, al10l a csomóponti 
hoz . a csatlakozás, mint most VE>rsenytöl függetlenül még 
-:; !.egyezte meg a helyet1-€'$ műs7..aki segítséget is biztosí-
fonok. tottak a kiállításhoz. 

A �ormatiszt egy kimutatás- A 100 esztendős falakat, meg 
sa� d'.�ekedett,_ m�y az el- a helyettes főnök - egy, a 
mull ot hónap atlagat 108 szá- megindulás napjaiból származó 

A szolgálati' vezető hanyagsága balesetet okozott 
Mint.hogy azw! a céllal 7,alékban mutatja meg. német nyeh-ü - füzetjeit né- Töb'J akalommal foglalkoz- 1 

esetmentes munkáltat.asahot. még ma is SLemélye elleni 
zegetjük. Kettő pár ,·onattal tunk már a bale;;etme,:,előzés elengedhetetlenül szüi<�éges rosszindulatnak wrtja. Pedig 
indult meg az Elet Kanizsa és é a b;ztonsagos munkafelté-

1
. feltételek megteremtését. lgy a birságolás indokolt volt. 

Prá{le�·hoff között - árulkodik I telek megte•·emtését illotócn került sor a satoraljaújhelyi indokolta a megtörtént bal
a reg1 papír. És mintha a je- _ . 

· _ : 1 pályafenntartási f/inök�ég eset, amely elkerülhetö lett 
Ienbe akarna visszaterelni a mus:uiki vezetokre haruló 

1 \'I I I. pályamesteri szaka,;2-
1 

volna, ha a hianyosságot 
min_ke: a _forgalmi . szolgálat- ! !elad�to�kal. Ammt �zt a ' kezelő f;)ályamesteré�ek_ l�0 megszüntetik. De _ inn?kolta 
tevo kemeny hangia : . megtortent balesetek tulny<>- 1 Ft-tal tortenő megb1rsagola- azt a bírsago!ás �f,z.elesenek 

J•I,,
_ 

C�T,el e�el!t� ez a DV 10 sorozatu teJitett gözű, kétne-n!?eres J.k�rbt>pczrtu, .. B IP.ngely elrendezésfi trhcn·onatú s.1..e-rk<>C'iis moz� don:v közlekedett a Döli va.1úton 

- A 2204._ s-:ámú 1:onat bejár ' mó többsége és a munkavéde- sara. A pá.lyamestert a me- megta�::sdása i.s.. , 
a IV. s7, t'agarnyra, a 2403-as lemTe vonat.kozó törvényes , gyebizottság munkavédelmi A megbírságol\; pályames
az I. sz':'mu váf!ányra. - m�nd- rendeletek véoreha 'lá.sanak I 

felügyelője még 1 960. m6r- ter most úgy határozott, hogy 
ta, n:;aJd néhany_ perc mulv� 

ellenőrzési ta a 
O _J_ • , ciu 16-án bírságolás kilátas- a Ji.,vőben nem tesz semmit a 

�z L0l. számu _nemze.t1�-�z1 . .  . . P �ztalataí _,gaza!- ba helyezését'el figyelmezte:- .,zakszerveze'.ért. mert nem 
gyo_r�vonat beJára}".1t koz<;>,te �ak. e:T'-' a lemára_ uJra e<; te az asztalosműhelyben le- 1 ezt várta. Vajon ugyanerre 
az e1ct,ekeltekkel. 

,
Kozben szu_n-

1 

UJra Y1s,,.a kell t�rm. vő gyalúgép védőberendezés- az e·határozásra .1utna, ha 
le��nul telefonalt, rendelke- Eddig negy alkalommal je- 5<:l t�,.,..knó el_látására. A szol- 1 a s1.olgála•i főnöksége birsa

ze Igen . történt egy s más a 100 l<mL meg olyan cikk, amely- g�:aLi 1::zeto a f1�·elmezte- >:o;r:� -�';g v:alam,l:ven mu-

t d · l tt N k . . b • "lt h'b ' tá· '  k test meo azon a napon tu- 1 ,a.z.ase1l . i\I1 lenne. ha a 

����;
n 

b�,..
a
�t 

1 .. �g!· -�-�an. en � seru. . 1 azt.a :--ü.:l&: domá�ul vette és aláírásával felelőt!eT' rnulasz• · 1�t nem kQ .. 
. . u . _ 

�.ze a .  l<?b_b, _kozott a helyte.ens.,'"eu e mutattunk ra igazolta, hogy a hiányos,ágot ,·e1né fe'elősségrevonás'/ Me,t JO� si_k�lt kwllitas 1�- é'> bebizo'1:,-ítottuk az általá- megszünleUe. Ez történt pa- több halálos és c<.ooku!Ls S 
vezé<�

u 
i� 

e�;�s 
unneJ,sr� s�eft- nos megallapitasok me�a!apo- píron . A gyakorlatban azon- b&leset. Éppen ezért meg keil 

Ellentétben a ��;s��a��g� zatla�s�gál. _A:Ji<spontunk he· ban_so�kaJ később
::--

�iután érte?ie_ mind�n��nek, . hogy 
ban korábban megjelent.  rosz- lye.ss.eget b1zony1totta szak- a gepnel _ ba)eset _ _  tortent . - szociahzm_ust epit� orszagunk

ut;a�_unk Kanizsára, h?gy meg- A fíitőháznál, ahol ugyancsak szul értelmezett véleménnyel sze
. 
rvezetünk központi veze- l 1961_, elso honapJa1ban szün-

1 
ba� legfobb „ erJek �z _en;-

i:iezzuk a Buda-Kanizsa vas- lázasan készülnek az ünnep- Nagyon is jó dolog, hogy meg- tősége legutúbbi ülésének ál- 1 tette.e meg. . be, , s a �unk�védelrru elom,-
utvonaJ megnyitásának 100 6 'gr . lt zd emlékeznek a titka i·ubileum- hisfoglalása is. !\le" kell vál- A pályamester mindezek sok. a b1ztons.agJ rel'd,zaba-

·zt d" · b" J · .. . e e, meg1avu a mo ony-
, 

• • , 0 !' · k ' t ·»be , tá · b' 1 • t · é 1ék t h. H lt 
ge� � o

l�kéJ u _1 l
eurru unn;'ps�- forduló és az átlagos terhelés ro'.. Dzcser�J illeti

. 
é:te a c!o• to

. 
zta1:1

·
i
·
� do,gozók � vezetők e_.;n

l
�re e :;e,, _. � •'

t
on 

Sőta ':: Y�
d
;r

l
ez a� r e ,vaw a 

el)e., e o ·szu ete1t, a multrol is n "v ked tt ' lt • h mopon/1 pa rtbtzottsagot mint egy re,zenek awn karos s.zem- .,a„o as Jogo�sa„a · au \e e mezm. 
beszé'-ev· k . o e e . a nm ev a- k �d . . . , . . . 

'IS un · sonló időszakához viszonyítva e� emenyezőt, a kan,zsaz es lé.etet. amely abban JUt 1k1 fe-
S2?ba kerül. hogy _Széch,rnyi i\'agyon jó és az ünnepi mű� a �özl�kedési Mú=eiJ��t. _Cs�- jez:1:�e, hogy a n:iunka vele

terveben a legelsokent szere-
, 

szaknak köszön hető a fajlagos ba_i La.30s l!eZyettes fonokot es JároJanak wkmtik a balese
p�t ennek a_ von�lnak az épí- szénfogyaszlás és a gazdaságos mind�zokat. akik 

_a p,m Va_sút teke!. 
tese: Ellenvelemenyek, hada- mozdony-felhasználás kedt'ező IOO .�ves f:n_nallasanak . �ltó Bár a munka

i·édelmi tevé-kozas - mind ann);szor - s I alakulása megunnepleseht>z seg,tseget 

Mosoni Istvánra 
mindig lehet számítani  

így másként történt. A leg- 1 : . , • nyújtottak. ·enységet törn�nyek és ren-

nagyobb magyar _ ahogy Kos- Hasonlo Jo eredmenyek szü- de'etek szabályozzak, mégis 
suth mondta SzéchenyiTől _ el_.:ífor�ul, h<_>gy ezeket a �o 

.

.. 
r,- 1 Szekesfehérvár forga. lmi 

I 
gozó szakszervezeti bizalmi-

nem élhette meg a vonal meg- wm.,·�,rnt figyelmen_ kivul I irodajában csak úgy p.attog- nak. {gy van ez mindig: 
nyitását. A l\'agylcani::sa.-Prá- hagyiák. Ezek termeszetesen t- . ,ak r . b:'trkl fordul hozza. ha e.'.óbb 
gerhof.t ko"zti' szakaszon ug"an'" el,3bb vagy utóbb következ- na' a 57.a\ · tt a nJ ar 

I n , , . b d 'd . ,1 . 
' = · 

l · .· · k mecn(itl a balatoni ,·onatok em erne ra. sza a I eie IS 
1860. április 24-én, a pesti sza- mennye Jai na · 

. " . , mindig k • sz fe:áldozni es �e-
kaszon pedig 1861. április l -én S,{untalan.,�or hivatkoztunk szarna. A

. 
nég� irá�ru te�_i er- gíteni. 

indult meg a forgalom . (Szé- a dolgozók eletének és testi forg„lom 1s é!enk. N<,m kon:v- . . , . 
chen;ri 1860. ápri lis 8-án halt épségének ,·édelmét &zabá-

1 
nvú tehát szót váltani 1\10- MmJá.�. atadta szolga,.;tat, 

meg.) , . ó k éd l<> 1 
• • . azt kerJuk tole. hogv be-,voz , a mun av e �m a ap- SO'lll J.�tt-an intezővPI Még T k-' . .

1 
· . · 

Irány a városi rnúzeum . . .  jait jelentő 2080/25 1932. MT. . . . . 
· s� Jen_ mun aJáro_ • A �e;;,e, 

Csabai Lajos föintéző, állomás- rendeletre. A közel 10 é,:e ki- nem �eJh, miert akarunk be- b1zotts,,igon ugyams mar el-

fónökhelyettest. a jubileumi adott rendelet betartása min- szélgetni \'e:e. s talán jobb m51ndták, hogy Mosom _Ist• 
kiállítás egyik fő felelősét ,t"���,j�jji den dolgozóra és ,·ezetóre kö- 15, mert k:ü!önnen - ki tudja v� egylke azoknak, . akikre 

IJ!Unk_a közben találtuk. telezc,. é 
rrundenben lehet szam1tan1. 

. _ - közhmert szerénység ben A hozzá beosztott szakszer• 
Képek, dokumentumok a múltról 

Csinos. szemléltető táblák, 
régi újságcikkek és képek ma
gyarázzák a múltat. Elsárgult 
eredeti építési terveket is lát
tunk, meJJ-eket még a vasút
építő - fóleg olasz, osztrák 
- társaság kes?.íttetett. Egy 
nagy táblán - a mai szemnek 
furcsa - legelső mozdonyok 
képei sorakoznak fel. Foglal-

A �3·ör-i l\0ilhdm Pieek �agon� és Gépgyár új gyártm.Anya a R&ba
Da.l.aton motorvonat, már menetrend szerint közleke-dlk a Bal.A.ü.m 
ész.a.kJ s>artjá..u. Ez is mutatja. hogy 100 év alatt na�yo, te.JIOd<1tt a 

l"ólSÚt (MTI Foto: Rlgó János fet'\ ) 

,1unk:n·édelmi fe ügyelő- nem w1=ö"e:e ki a be,,Lélgetés vezeti tagok bizalommal 
il* több{i ·ge vek óta rend- elo . vannak ir;ínla A tagdíjai 
szeresen tart ellenőrzé�t é;, után fizetl>Sében sincs elmara-
felhn:j„ a dolgozók és veze.. Szolgálat tal-álko- dás. Jól tölti be az &i•zekn-
tó:< fii:;yelmét a baleseti ve- zunk, á!l&podtunk meg ve- tő kapocs szerepét a tag!ilig 
szllyek felszámolására. Elő- le, hogy ne zava,·3uk mun- és a szakszervezeü bizottsaJ 
fordul azonban, hoe:y csak I kájában. között. Dicsérete,; dolog ez. 
jogk3rük alkalmazásaYal, szí- ; .. annál Inkább is. mert néhol 

orral, bírságolással tudják I Ezzel már el Is kazdtuk tapasztalható. hogy egyes 
bizio�ítani a dolgozók bal- jellemz,é,;ét ennEk a jól do1- Liszti beosztású dolgozók 

amolyan ,.altiszti" felaoatnak 
tekintik a bizalmiak tá."Sa
dalmi tisztségét. kozik a kiállítás a kanizsai 

vasutasok munkasmozgalm.i 
múltjá,·al is. A vértanú Pallai 
Jáncs képét látjuk, majd egy 
másik kép a legelső szabad 

Porszívózás sűrített levegőYel, ablaktiszt ítás létra nélktil - Büszke vagyok arra, 
hogy munkatársaim. a kocsi• 
rende;;óktől az áUomási ira
nyítóig alkalmasnak tartot• 

május ünneplő vasutasaira em- A szerelőcsarnok előtt állt a 
lék�ztet. A múlt századvégi 2. számú diesel motorvonat. 
fűtőházi és állomási személy- Két ember t isztított.a a moz

és más újítások a kulturált utazás szolgálatában tak és megválasztottak bi-
ztúmijukká - mondja Mo-

zet képei, tablói és a Köz!e- don.v elejét. Vízzel mosták a 
I 

Ilonkám. Ezt. a szót véste 
kedési i\Iú::eum kölcsönadott vezelőablakot, de alaposan egy ábrándos utas az ablak
modelljei szaporítják az érde- megtisztították .a mozdony ü,·egbe. Ezt nem lehet lemos
kes. tanulságos látnivalókat. lámpáit is. Ezt a műveletei ni, itt csak az üvegcsere se--

Csabai Lajost arról faggat- szemlélte Gál Sándor, a Kele- gít. 
tuk, hogy hol. miképpen tudta ti Műszaki Kocsiszolgálati Fő- A közönségnél tehát még 
ezt az értékes anyagot össze- nökség vezetője. Most kezdte sok a .,javítani" \'aló. De mit 
gyűjteni? Szerényen mosolyog szokásos reggeli ellenőrző tesz a műszaki kocsiszolgá
és arról a segítségről beszél, körútját. l\Ii is társul szegoo- lat? 
amit a helyi múzeum és a va- l.ünk hozzá. hogy megnézzü.tr, 
lóban nagy segítséget nyújtó hogyan segítik elő a főnökség 
Közlekedési Múzeum adott a dolgozói annak a sok irányú 
kanizsaiaknak. ff'ladatnak a végrehajtását. 

A múzeumból visszatertünk 
l 

amit mi röviden kultu't'ált uta
az állomásra. A csomóponti zásnak nevezünk. 
párlb1zottsng ti tkára, Pogonyi • .. .. • 
Gyula, legalább olyan lelkese- .•t= 11ta::o/.o-:onseg 
d�ssel be�zél a kés�lő ü;1ne1?-

1 
még sok J.·árt okoz segrol, rrunt Csabai. De o mar 

kihangsúlyozza a csomóponti 
munkaversenyvállalást is. Ju- - Az -utazóközönség, saj

Uus J-től JO-ig ünnepi müsza- ncs. nem becsüli eléggé a mi 
kot tartanak. munkánkat - így ,-élekedik 

Gál Sándor. - Nemcsak a 
Megélénkült a munkaverseny kocsik tisztaságára nem vi

rrnáznak, de elég gw1.k.ran ta
pasztaljuk a kocsik  belső 
berendezéseinek szándékos, 

Kétségtelen, van valami va
rázsa a közeledő jubileumnak, 
mert a csomóponton jól megy 
a munka. Javult a kocsitartóz
kodás, az irány- és közvetlen 
vonatok terhelése és az átla
i.os vonatterhelés is. 

d.im;a rongálását is. 
Az egyik, takru.itásra váró 

szerelvény mellett csatlako
zott hozzánk Szabó Gergely, 
v-0ntatási reszortvezetö. a'.d 
így folvtatta a tájékoztatást: 

Felléptünk az egyik sze
mélykocsi-szerelvényre, ame
lyet fél órával ezelőtt állítot
tak be a kezelóvágányra. Az 
elsö kocsi padlózatát már fel
mosták. Az egyik fülkében 

takarítónő porszí\·ózta a pár
náwtt ülés piros kárpitszö\'e
tét. A takarítónő csak egy 
szívófe.iet tru.1:ott a kezében 
és azt huzogatta a kárpitszö
veten. A szlvóíejhez tartozó 
gumlcsó eizy vastagabb cső
höz csatlakozott. aboYá sűrí
tett levegő áramlott. és az 
ezzel előidézett szívóhatás 
nagy eróYel vonta ki a port 
az ülés pámázatából. A •  ki zí
,·ott por a vastag gumicsö
vön át a kocsi alatt távozott 
a szabadba. Ez a 1>0rszfró két 
mii.�zaki dolaozó újítása. EJ?v
szerü. könnven kezelhető és 
?míg slirített leYel!ó van. ad
dig sohasem romlik el. 

HÍDÉPÍ
T

ÉSI 

FÖNÖKSÉG 

- Rengeteg ablakot össze
törnek az -utasok. !gy azután 
nekünk ha.vonta 300-400 Javult az egyiiltm1iködés 
négyzetméter ablaküveget kell 

cserélnünk. A jegyvizsgálók
nn.k nem mindig sikerül mea· 
állapítani a károkozó'<at. 
llttenlcor bizonu neki lc kell 
ré.•�-ká rtérftést fizetni. Az is 
előfordul. hoo11 a. múanyaa-
1-Jól készült lám1Jabú rát ki· 
�notik, a mosdótálat összetö

A híd.építési főnökség szak
szervezeti bizottságál10z min
den munkahelyről beérk.eztek 
a vas-utasnapi vállalások. Je
lenleg 23 építésvezetőség 85 
munkahellyel dolgozik az egész 
or�zá.g területén. A 'hídépítök 
általában a munkák határidő 
előtti befejezését Yállalták és 
10 napos ünnepi müsza,kot 
kezdeményeztek. 

rik 
Az ein·ik kuné ab1akában 

•z0...,léltető példával találko
zunk. 

Amint végil!lllentünk a sze· 
relvéiwe11, láttuk )Tlilyen 
gondosan kitakarítják. rend
behozzák a kocsikat. Bár a 
forgalmat sürgeti a menet
rend, a kocsihiány miatt gyaik
ran rö"idclel a beérkezés után 
indítják " szerelt'ényeket. 
Ilyen esetben a tisztításnál. 11 
kezelésénél senl...-i sem várhat 
csodákat a műszaki ko�si�zol
gálat szc!'llalma� <lolgozó1tól. 

A koc.,ihiany ellenére azon
ban ten;szerűbb munkával 
l-0\·ább lehet ia\'ítani a kar· 
ban tartási munkákat. illetve 
nöYe!ni lehet a karbantartás
ra. takarításra iutó időt. Gál 
Sándo-r példaul elmondta, 
hogy kérésükre a forgalom 
két hete tervszerűen irán.vít
ia a kezelóvágányokra a sze
relvényeket. Ezáltal ők job
ban be tud iák osztani  a kezelö 
t\s takarító dolgozókat. lgy 
iobban elérhető. hogy egyet
len szerelvénv. egyetlen ko
csi se maradion ki a takarí
tásból. 

A iobb ee:Yütt.működé< ered
ménye.l;cént már eltűntek a 
„fehér foltok·' a koc,;itakarítás 
térkéoén. Kitűnt oéldául. hogv 
a 913-as szerel\'ény, amely 18 
órakor érkezik. csak 20 oerc
cel ké,,őbb tolat ki a kezelő 
vagányra. de már 18.30 óra
kor be is áll az indulási he
Ivére annak ellenére. hog.v 
csak 19.25 órakor indul. A 
szerelvény tisztítására, az 
esetleges apróbb hibák kija
vítására mjndös.<ze t(z perr 
áll a műszaki kocsiswJgálat 
rendelkezésére. Hasonló a 
nelyzet a 931-es szerelYénv
nél is. 

LehPtne ezen változtatni? A 
forgalom azt ígéri. hogy le
het és már dolgoznak a mei?
fclelő szereh·énymozi?atási ter-
ven. 

Új berendezések 
újításokból 

A műszaki kocsiszolgálat új 
berendezéseket használ a ko-

1 
esik takarításához, kezelésé-
hez E:2ek iórészt a kocsi zol
e-álat dolgozóinak úWásai. 

1 Xern lilába került orszá.go.s 

viszonylatban elókelo má- 5:°;ll e!vtárs: - Harminc�ét 
sodik helyre az újítási ver- eves tagyo�. l948-!:'12n /ep
senyben a Keleti i\Iű�zaki • te� be a . sza!-5_,erz:e�etbe, 
Kocsi,;zolgálati Főnökséi? Az I 

a m_i�r az ere��eg1 uta11 . a 
·t 'k l "kt k . , , 

· 
k _ vasuthcn keruUem. Apam 

a1_ 0 • a . 
0 0- ok es . �:15. 0 

37 éi:ig dolgozott a fel!éri;ác 1alk_ahészek ola1oza,aho� ri mi1helyben. 1952-ben nőS�_a._b�- Gergely . r�zoi:ve�e:Ő sültem meg, két gyermel,ünk u11tása!. egy olaJozo készulc- van. A feleségem tanítónő ket használnak. Kisfaladpusztán. Gyakran 
Berényi József újítási elő- beszélünk meg közösen egy• 

adó elmondta hogy sok je- egy hétköznapi feladatot a 
lentéktelennek látszó javas- mzmká i'al kapcsolatban. E,d
lat igen nagy · segítséget ad a diri - a fiatal rasutasok 
kocsik takarításához., karban- sorsához hasonlóa n - má1' 
tartásához. [lyen „apró" újí- több állomdson teljesítettem 
tás a csikkszedő. Ezt Haran- szolgálatot. de nagyobb kö
gozó Júlia csop0rtvezető ja- zösségbe csak 1958-"an a 
vasalta. E�-s�ei-ü. kis zsák- tisztképző eli:égzése 'után 
kal ellátott szemétlapáthoz kerültem: itt Székesfehérva
hasonlc\ szerszámról van szó. ron. 
Régebben az volt a gyakor- Mindig szeretettel fogok lat. hogv eg:v dolgozó vé- �isszagondolni Mikl.ós La.gi�e1:� � ta�arí�a ke�lt Josra. a III-as túr idős koc.sisze1 ehen) en _ es a cs1khtártok mesterére. Most már nyug�rlalmat, kiborngatta a oad- 1 díjazás előtt áll, de régi t9ra

:. 
Utai;a ke�ten men1elt harcosa a szakszervezeti sopruve(_ es a _tobbi szemét- mozgaJomnak. Nagyon jól-lel el(:vutt a cigaretlavégeket esett, amikor a bizalmi vá

lS felse��ték. Az ú iítás al- la<izíások idején ő is enkalmazasavaJ gyorsabb. köny- gem ja,·asolt csoportunk bi· nvebb a takarítás. UJ?Yanazzal zalmijáYá. 
a létszámmal több kocsit lud· 

1 nak kitakarítani. Csoportommal meg v3;yok 
. , . . . . , elége<h'e. Hogy mu.a:uímat 

ú1ítások . �Jap1an lavitiá!' jól elvégezhetem, a tagok ér· a megron_::álód�tt . '.41;.:'�n.mla- deme is. Jól látják. hogy a to:okat es a g�Z\'.ilág1tasu ko- s"'."'l!-5zervezet mindeé, b�n seesik berendezeseit 1s. g1t1 a dolgozókat. Itt v:;n 
Az indulásra kész szerelvé- például a mi állom.;sunkon a 

11.veken tett körsétánk alkal- közbe,·áJtó szolgálat rend
mával tapasztalhattuk. hogy szei:-e, Az állomási személyzet 
a műszaki kocsiszo].gálat do]- maJ_dnem hetenk<ant kap egy 
gozói mindent megtesznek a 72 orás szabad időt s a k�re
irnltúrált uta7.ás előfeltételei- sete senkinek sem csiif-',ent. 
nek megteremtéséért. Gon- tgy megyünk előre lépésról
do.•an. szépen r!olgornak: mee- 'épésre. amint me,rt.;,.rrcmt;Gk a 

l 

érdemelné ez a munka. hoe:.v feltéte1eket. f:• ez a tudat 
az utazóközönsée iobban mel!- erői ad a bivúni r.rnnkájá-
becsülje. 

I 
hoz. 

Lörincz János K. J, 
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Vizsgák után - új tanév előll 
A tanév befejezésével be

zárultak az esti és üz.emi is
kolák kapui. A néha sok ne
hé?.ségek közepette folytatott 
tanu1átSDak megéi-ett a gyü
mölcse, meI'1; vasutas dolgo
zóink a silkeres vizsga letétele 
·után bizonyítványt kaptak. 
Tudjuk, nem volt könnyű fel
adat, arndre az év elején vál
lalkoztak. Nagy akaraterőre, 
S2l0rgalomra és sok-sok tanu
lásra volt szükség, hogy bi
zonyítványhoz juthassanak. 

Szakszervezeti bizottságaink 
többségében igyekeztek segí
teni az iskolába járó dolgo
zókat. A korrepetálások meg
szervezkse, az iskolákkal való 
jó !kapcsolat kiépítése, az üze
mi iskolák megszervezése 
mind-mind egy láncszeme an
nak a segítőkés2lSéginek, amit 
a szakszervezeti bizottságok 
nyújtottak a továbbtanulás
hoz. 

Javult a tanulmányi átlag 

Ebben az oktatási évben a 
tanulmányi átlageredmény 
jobb, a lemorzsolódás pedig 
kisebb méretű volt a múlt 
évinél. Számos szolgálati he
lyEO kis kollektivák alakul
tak azok megsegítésére, akik 
általán0s iskolai. vagy közép
isk<mii tanulmányokra adták 
fejüket. Lendítóje volt az idei 
tanévnek az is, hogy több 
szo�latd vezető felismerte a 
tanulás jelentooégét és ennek 
hatására nagyobb segítséget 
nyújt.ott az „öreg diákoknak". 

Szeged állomáson a közös 
&sszefogás eredményezte, hogy 
a beiratkozott 231 dolgozóból 
222 fő sikeres vizsgát tett az 
általános iskola különböző 
osztályaiban. A MAV Kórház 
36 fős üzemi iskolájának 35 
dolgozója vizsgázott. Számos 
szolgálati hely szakszervezeti 
és szolgálati veretői bfüw.kél
kedhetnek a közös összefogás 
eredményeként megszületett 
jó eredményekkel. 

Az elmúlt esztendő előre
haladást jelentett a közokta
tási munkában. A munkát 
elősegítő hasznos és jó tapasz
talatok mellett azonban né
hány akar.iállyal is találkoz
tunk. Számas olyan szolgálati 
hely van, ahol a szakszerve
zeti bizottságok és a szolgálati 
,:ezetők pusztán szemlélöi 
voltak a dolgozók saját elha
tározásából kialakult tovább
tanulási mozgalmának. Ez azt 
jelentette, hogy a továbbtanu
lóknak kétszeres erővel és se
gítség nélkül kellett a nehéz 
munka utáni tanulási utat vé
gigjárni. Több szakszervezeti 
bizottság titkára és kollektív 
vezető testülete csupán jóhi-

szeműségböl azt gondolta, 1 Tehát az elmúlt év záró
hogy elegendő az is, ha a dol- vizsgáinak ünnepélyes aktu
gozókat mozgósítják elvezetik saival egyben kezdetét vette 
az iskola :kapujáig. Ennek ká- az új tané_':' __ elők�tése. '!' 
ros hartása több helyen ma is dolgozók kozott vegzett ag,
érezhetó. Ilyen szolgálati he- tációs. felvilágosító munka és 

1 k k"zé h , , a szervezés egyaránt. E munye o sorol ató a szekes- ka legfontosabb aktívái leg-fehérvári járműjavító, ahol megbízhatóbb szervezői ' a  bi
az általános iskolai tovább- zalmiak. Irányításuk, felelős
tanulásra jelentkezett dolgo- ségteljes munkát ró minden 
zók 60%-a lemorzsolódott, szakszervezeti bizottságra. 
nem jutott el a vizsgákig, pe- Azokon !'-_ szolgálati helyek�, 
dig a dolgozókban megvolt a ahol a JO gazda g?nd�ga
jószándék. Ugyanez mond- val d_olg?znak, !!- b;-zalnuak

._ 
a 

h tó l N . . szolgálati vezetok es más tár-a ': � _ Y1;1g�1li -�mopor_i- sadalmi szervek segítő közreton mukodo kulonbözo szolga- működését egyetlen szakszer
lati helyekre is. vezeti bizottság sem né1külöz

heti. 
Gondosan kés:::itsük elö 

az új oktatási évet 

Az új tanév megszervezése, 
előkészítése is nagy feladatok 
elé állítja szakszervezeti bi
zottságainkat. Az elmúlt év 
tanulságait minden szakszer
vezeti bizottságnak mérlegre 
kell tenni. Az eredmények 
mellett gondos elemzést kíván 
a munka minden részlete. A 
hibák tanulságait pedig úgy 
kell levonni, hogy aZOik ne is
métlődhessenek meg. Szak
szervezeti bizottságainknak 
most az a legfontosabb fel
adatuk, hogy időben széles
körű társadalmi aktíva-háló
zattal, legkésőbb július végéig 
mindenütt gondosan szervez
zék meg az önálló üzemi is
kolai osztályokat, s a körzeti 
vagy területi általános isko
lák vezetőségével együttmű
ködve biztosítsák a dolgozók 
továbbtanulásához szükséges 
tanerőket. 

Vonjllk be 

a társadalmi aktívákat 

A munkát időben kell elvé
gezni. Ezért a társadalmi ak
tívák százait, ezreit hívjulc 
most a felvilágosító munka 
élvonalába, hogy a szakszer
vezeti bizottságok a nyolc ál
talános iskolával már rendel
kező dolgozók, az érettségizet
tek, technikusok és mérnökök 
egyformán legyenek a felvilá
gosító és szervező munka ak
tív részesei. 

A szakszervezet nem öncélú 
mozgalmat szorgalmaz az á1-
talán0s iskolai továbbtanulás
sal, hanem az egyes emberek 
személyes boldogulásának út
ját egyengeti a szocializmus 
építésének gyorsítása javára. 
Ezt támogatja most mindenki, 
aki szakszervezeti bizottsá
gaink segítlségére van a dol
gozók általános iskolai okta
tásának szervezésében. 

JJ;i:en korszertl é-füez0kocs1kat gyárt az Utase-llátó .részére a Duna ... 
kesLJ Jilrmüjaxitó. Ezek a kocslk már ncmzetköz.i v.iszony!atban is 

megállják a he!J•üke1 

(MTI Foto: SZik14i Dezs'I felv.) 

Vasutasnapra 
!gy kezdődik el ma is az ünnep: 
a mozdonyok ka.rja.i feszülnek, 
Ugrik a jelző és nekivágnak 
a szikrázó fényű messzi tájnak. 

Száguld a. vonat, a határt lesem. 
Jön a kalauz: benyit csendesen. 
Telt, barna arca. szép, furcsa világ, 
szeméből köszön a. búzavirág. 

S a többiek, kik itt ülnek körül; 
ajkukon az éj nagy csendje kövül. 
Váltóörök, fűtök s ki tudja. mi? . . •  
Vasutas mesterségek százai. 

Ülnek, öklükre támasztva fejük. 
Ring a vonat: megy -, fut haza velük 
megtoldott, nehéz műszakok után. 
Szívük már benyit Pécelen, Turán • • .  

S ahogy a megállók jönnek, lassan 
a kocsiban csak magam maradtam. 
Viaskodik a. gondolat bennem: 
most kellett volna valamit tennem 
legalább megszorítani egy kezet, 
mely százszor lapátolt értem szenet, 
egy szóval megköszönni e napon, 
hogy enyém is a. selymes Balaton.. 
a Mátra. fenyvese, Bükk. s a Vértes 
ahonnan apáim sorsa kérdez • • • -
S hogy megismertem Hazám tájait, 
ös városokat. csendes falvait. 
hogy hozzád forrta.m boldog, drága. Föld! 
S Te élsz csak bennem, Világod betölt 
s csa,k itt születik számomra öröm: 
elpirulva. - halkan - mepkn.szönöm: • 

Köszönöm . . .  

Irtó Gyula 

164 újítás 
fél év alatt 

Az idén fellendült az űjító 
mozgalom a Szolnoki Jármú
ja.víióba.n. Az első félévben 
164 újítást nyúitottak be a 
dolgozók. Ebből 52 újítást már 
bevezettek. A bevezetett úiítá· 
sokból 334 400 forint megtaka
rítás származik. Különösen fi
gyelrnet érdemel. hogy a ja
vaslatok mintegy 90 százaléka 
fizikai dolgozóktól ered. 

Serkentőleg hatott a dolgo
zóikra, hom, az újítási és ész
szerüsítési bizottság az úiítási 
csoparttal karöltve egy fel
adattervet készített. A feladat
terv 16 ja vasi atot tartalmaz, 
amelyek megvalósítása a leg
fontosabb feladatok elvégzését 
könnyíti. 

Csomor János 
Szolnok 

Juniális Magyarkúton 

A BVKH szak.szervezeti bi
zottsága június 18-4n ;ái si.. 
került juniálist rendezett Ma
gyarkúton. A Börzsöny t,egy
ség festői szépségű vidék.én 
a hivatalból mintegy 450 
dolgozó és családtagja töitöt
te vidáman a vasárnapot. A 
jól sikerült rendez.ést óicséri, 
hogy a késő délutáni órákig 
jól szórakoztak és kelleme
sen pihentek a részvevők. 

13 OOO fiatal vasutas találkozott 

Balatonalmádiban 
Ezen a vasárnapon ragyogó rádióból ismert két táncdal

na.psütéses időre ébredtek a énekes nagyon sok tapsot ka
ba.!a.toni üdülök vendégei. A pott a hálás közönségtől. 
júniusi nap már a kora reg- A nagygyúlés 10 óra után 
geli órákban bőkezűen ontot- kezdődött. A megnyitót Gróf 
ta fénykévéit a magyar ten- József elvtárs, a szakszervezet 
ger partján pihenő, szórakozó titkára tartotta, majd utána 
dolgozókra. Örömmel fogadták Pulai Arpád, a KISZ KB tit
a nap melegét a VII, országos kára köszöntötte a fiatalokat. 
vasutas ifjúsági találkozó rész- Méltatta a VII. országos vas
vevői is. 11:rthetö, hiszen az el- 1 utas ifjúsági találkozó jelentő-
múlt esztendőben hatalmas ségét és arra hívta fel a fia
zápor zúdult végig Balaton- talok figyelmét, járjanak élen 
almádi felett és ez sokat ron- a termelésben, a munkaver
tott. a Wálkozó .színvonalán. senyskben, tanuljanak, műve

lődjenek. 
-A �wéa- után ke7.detét 

vette a kultúr- és sportműsor. 
11:ppen Mikes Ulla előadómű

idei g,azdag kultúr- és vész volt a színpadon, amikor 
sportp,ogram mellé tehát az Almádi felett megjelent a 
időjárás is kedvezően társult. MAV Sportrepülőklub ejtöer-

A találkozó műsora reggel nyőseit hozó repülőgép, Pilla-
8 órakor kezdődött. Balassa. natok alatt felbomlott a rend. 
Tamás kitűnő tánczenekara Mindenki a Balaton partjára 
jobbnál-jobb táncdalszámok- sietett. A művésznő is feltalál
kal szórakoztatta a szabadté- ta magát és követte a közön
ri színpad előtt helyetfoglaló séget. 

�ulag.Jc,,iliúr
és sportműsor 

két kört írt le, majd megkez
dődött a nap szenzációja, az 
ejtőernyős ugrás a Balatonba. 

- Jé, ezek a Balatonba. ug
ranak! - hallatszott innen is, 
onnan is a sajnálkozó hang. 

Igen, a Repülőklub bátor ej
tőernyősei a Balatonba hajtot
ták végre ugrásukat. 

Az ejtőernyősök bemutatója 
után hamar helyreállt a rend 
és folytatódott a kultúrműsor. 
A park hús árnyat adó fái 
alatt százak és százak figyel
ték a bemutatókat és nagy 
tapssal jutalmazták mind a 
hivatásos művészek, mind az 
öntevékeny vasutas kultúrcso
portok bemutatóját. 

A kultúrműsor részvevői kö
zül mindenekelőtt a szakszer• 
vezet központi szimfonikus 
zenekarát, és Szocialista Kul
túráért jelvénnyel kitüntetett 
vegyes karát, a Szombathelyi 
Járműjavító pengetős zeneka
rát kell kiemelni. Természete
sen elismerést érdemelnek a 

fiatalokat. Persze kitettek ma- 1 A mólótól a strandig 
gukért az énekesek is. Toldi 

I 
alatt megtelt kíváncsi 

Mária és Keméndy András, a kel a Balaton partja. 

percek többiek is. Nem beszélve az 
nézök-

1 
Operaház művészetről. Takács 

A gép Paula Kossuth-díjas érdemes 
__ ...., _____ ..,,....,._,_,_...,...,...,, __ .,....,,...,, ___ .....,...,._,_....,..,.....,,....,_,_...,_..,, __ ,_..,. .... __ ,_.,....,....,_,_..,....,......,_,_.,...-_,_,_,_..,,...,, __ ,_..,,. .... _,, 

múvészröl, Komlóssy Erzsébet-
ről, Lorenz Kornéliáról, Da

BARABÁS TIBOR: 

GÉNUAI RANDEVÚ 
L 

Barabás Tibor Kossu!.h •<hjas tottam volna, de nem tt,dtam, 
irónak, a KPM sajtóoszt:ily ,,eze• 11iil11en ne·mze-tiségű, dadogni 
�rn���t c:i't:Jze�:01�:;:n cí�!te�'- 'PediCJ nem szerete•k. Várna 
tette meg a l\lagveüi Könyvki- alatt hainalbam felvettük bol
adó. Az !ró riportjaU éfl ú1i- gár barátainkat. és délután 
jegyzeten gyűjtötte !}ss,e a elértük a Boszporuszt; a. bója.-
könyvbe. Az alábblll1<l>:tn a sort. a rejtett erődöket. a mi-
könyv cimadó útijegyzeté,,el, a naretek és várbá.styák közép
G.;nuai Rande,'Ú,·al ismertetjük kori díszletét. A reggeli órák 
meg az olvasókat. 

* 

A Balcescu elhagyta Costan
za. kikötőjét. Sötétség borult a. 
partra amel'!{től em,re távo
lodtun·k_ Csak, egy kis komp
hajó kék fénye világított elöt
tünk. A hajót valamikor Kop
venh.áaában készítették a ro
mán királynak_ Az utasok, ma
gyarok. románok és lengyelek 
már a h ·l'ló s.,.,.,10-r, iában éc: a 
bára.sztalok körül ismerked
tek. A kerek hajóabL1kon át 
csak eay tintakék folt sötét
J.ett_ Erp1edül éreztem magam 
és fáradtnak a délelőtti buka
resti csavargástól. Felmentem 
a fedélzetre. A forró nav után 
n1i"()<; ·ro1.t a te-n.fTe•d 1e ,�ff'o-li éc;: 
szinte jeges a. vaskorlát. Azt 
hittem eITTJediil vamIok, de 
ecn,szerre meqreccsent valami 
a sötét hátté'rben. equ nyuq
átni: és e,,y maaas férfi köze
ledett a 1corláthoz. Furcsa. ka
la1J 1Jolt a teién. Csa,k amikor 
köwlebh iött, láttam. homf 
'Pll-T"'f'f•dr<1lr Nt>ve+.r::hn�"' Mint
ha Bombay-be mennék . . . A 

maaa.s és sovány fiqura átha
-101-t a korláton. és lebámult a 
rennö viztömegre. amel11 sötét
aéac,el borította a s<'itelmPs 
víz alatti világot. Megszólt-

ismerkedéssel teltek. A ma

gyarok közt sok vol. az orvos, 
a tanár, az akadémikus, de 
akadt köztük szinész, szobrász, 
író, elektromérnök. balettmes
ter és fáradt könyvelőnő is a 
balatonfüredi szívlwrházból. 
Nehezen állapíthatta. volna 
meg bárki. hogy milyen elvek 
alapján verbúválódott össze 
ez a társaság. Végül mégis
csak kialakult közöttünk az a 
feszült összetartás, a.melyet a 
közö_, étkezések_ csomagátra
kások és autóbuszkirándu
lások teremtenek. Itt-ott ba
rátsán is szövődött. sót, néme
lyeknél a szerelmi közeledés 
nuilt,ános játéka is elkezdő
dött. Csa,k az én pa rafasisakos 
barátom húzódott télre. Soha
sem állt a fedélzeti zuhanyozó 
alá. nem ült le esténként se a 
kártya-. sem a. sakka.sztalhoz. 
Kora reaael naa,u távcsövével 
már a kikötőket leste, mindig 
eayedül és min.dw a kapitány 
fülkéie elől. Reggeli után 
nyugáqtJára telepedett. és 
német vagy anqol szakköny• 
vekbe merült. JegyezgeteU. 
Későbh megtudtam róla. hoOfl 
egyetemi tanár az eauik buda• 
pesti karon. 

Pireusban kikötöttüM; 

autóbuszban véletlenül a pa
ratasisakos me!l.é kerültem. A 
s;:;e rpentinút alatt kéklett a 
tengeröböl, és vala.hol messze 
már látszottak az Akropolisz 
oszlO'J)Q.i is, de talpazatuk nél
kül, mintha lebeanén,ek. A 

látvány meQhatott. Egy kí
váncsi szépasszony eliizte az 
áhítatot, megkérdezte az 
autóbuszvezetötől_ hoau meny
nyit keres . .  _ A professzor úr 
felkapta a fejét. és !qy szólt, 
félig önmagához, féiia hoz
zám: 

- Legalább kétszer annyit, 
mint nálunk . . .  - Felfogtam 
a. szúrást, és nem akartam 
szó nélkül hai:mni. 

- De úgy tudom a lakbér 
is több. mint a. fizetésének 
fele . . . Kérdezze csak meg, 
uram. 

Doktor Hollay Frigyes bosz
szusan félrefordult, és a Ha
dirán-tem1>lom maradványait 
bámulta. Később a. kariatidák 
alatt fedeztem tel. vizsgáló és 
vizsgáztató uillantásokkal né
zer,ette a páratlan emléket, 
mintha osztáZ1Iozni akarná a 
fenséaes szobrokat. Be!sö hi
degsén. élettől való elidegene
dés kellett ahhoz. hoíl'l/ valaki 
áhitat nélkül álljon meg eny
nlli szépség előtt . . De uauan
így vizsgázott előtte minden; 
a tenaer és a Messiani-szoros. 
a. Stromboli. a. náPolyi kikötő 
és Pompeji múzeuma. mintha 
az Öf"Ökké böngészett baed eke
relt 11ln'4 "nlnfl t11,,,,1„7 o, tnr-

• színes Ila tarka világ 

megfeledkeztem 
ó!. Izgalmas napok kö

NU.Ztek. A nápolyi kikötő• 
b6Z odaérke7ésünr, reanelén 1ci
'1itott a h,itodik ar,,erilrni 
tl'Otta és egy nll-f111 angol re-

pülőgép-anya.ha.jó. A villamo
sok mozdulatlanul vesztegel
tek a sineken. A kcmfliskocsi· 
sok mégis hasztalan kőnyö
röatek a.z utasoknak. Nápoly
ban sztrájk volt. A néma vá
ros feszülten leste a híreket, 
de eITTJszerre zso�ani és zúgni 
kezdett minden szögletében, 
amikor a déli órák újságjait 
ordítva, la.mentálva végig
hordták forró utcáin a. rikkan
csok. ö!es betük izgattak: 
„Háború Libanonban!" ,,Az 
utolsó óra!" .,Közös jegyzék"! 
'És ebben a pánikot támasztó 
riadalomban a munkanélküli
ek hasztalan kínálaa.ttá.k a vá
sári napszemüveget és a. mula
tók reklámjait: .,Jöjjön ve
lün1c. Megmutatom önnek a 
náwlyi éjszakát!" Hollay pro
fesszor úrral - közel a Mú
zeumhoz - egy eszp-resszóban 
találkoztam véletlenül. Nyolc
évesnek látszó. fekete kisfiú 
hozta a kitűnő kávét. A tiszta. 
és vi!áqos színektől ranuoaó 
helyiségben Wurlitzer zscm-
gott. pedia a szögletekben 
mindössze hat kis asztal volt. 
A kávé illata annyi rossz lött11 
után mámorossá tett. Hollay a 
szomszéd asztalhoz ült. és te· 
lém biccentett. Később oda
szólt: 

- Mit szó!? A kávéjuk is 
milyen naayszerlí.! 

Nem á.l'lta.m meg válaszo
latla.n. bár a kávé valóban is• 
teni volt. és soha szebbet Ná
wly egénél és kikötóiénél: 
mégis bántott már ez az ism-é
telt, célzatoR szembeállítás. 

- Kár, hami ezeket a kis
fiúkat is befogják már! 

Holl-i11 F'rigues az aik�l>a ha· 
rawtt, és Lenyeltp a választ. 
Pedig éreztem, tudtam, hogy 

valami belső ellenzékiség és 
elégedetlenség él. benne, kü-
lönben nRm szállt volna eny
nyire a képzettsége alá, mi
helyt euyszerú tá.rsa.clalmi 
kérdésekre került a sor. Em
bertelenne� éreztem egész 
magatartását, azt is. hogy min
dig elsőnek érkezett az ebéd
lőbe_ és elsőként távozott, nem 
iött el a mam1arok esti ren
dezvényére sem. pedig ott 
még örea akadémikusok is 
táncoltak. Kialakult kis baráti 
körünk; egy filozófiai tanár
ból és két orvosból állt. Gyak
ran té1Jelődtünk azon, hoQU ki 
fogja kiha.wnálni a páratlan 
alkalmat. ki fOfl erről a. hajó
ról disszidálni. A nápolyi esz
presszóban határozottan úgy 
éreztem. hOfJY Holla.u Frigyes 
mindenesetre. S amikor erre a 
meaállap!tásra. 1-Utottam. ismét 
nte11sz6la!t: 

- Csúnyá� néz ki a liba
rumi üm,_ Ügy látszik: itt a. 
háború! Nem hinném, hogy 
hazamehetünk. - Okos. met
sző mllantású kék szeme a. 
1,asta.g szemiiveg keretében 
még világosabbnak látszott. és 
finom keze az úi olasz szal
ma,kala-pján dobolt. Most lát• 
tam csak. milyen karakterisz
tikus és kemény 1,•,malú az ar
ca. Hány éves lehet? ötven
ötveniit? 

- Nem. nem hiszem. hogy 
háború lenne és biztos vaQ11ok 
a. hazamenetelünkben • • •  - fe
leltem nyuaodt,an. 

Hollay -professzor felállt, fi
zetett és felsóhajtott: 

- Bár iaaM lenne. de nem 
osztom 01>timizmusát. - Hóna 
alatt eQ!I Modialiani-album
mal kilfoett a ríkkancsoktól 
hanaos titcára 

(FOLYTATJUK) 

mahidy Lászlóról és a töb
biekről. 

A sportbemutatőnak is nagy 
sikere volt. A BVSC és a Hon
véd birkózói, a Testvériség és 
a válogatott keret súlyemelői, 
a BVSC ifjúsági vívói, a Pécsi 
VSK, a Testvériség, a Debre
ceni VSC és a Honvéd ifjúsági 
tornászai is méltán kiérdemel
ték a tapsot szépen kidolgozott 
gyakorlataikért, a sportbemu
tatón nyűjtott teljesítmé
nyükért. 

A sportbemutatók mellett 
labdarúgó- és röplabda-vi11ám
tornára került sor az ig&2.gató
ságok csapatai között. Labda
rúgásban a debreceniek végez
tek az első helyen a tavalyi 
győztes pécsiek előtt, harmadik 
a sw.m,bathelyi, negyediik: a sze
gedi, ötödik a budapesti, ha
todik -a miskolci igazgatóság 
csapata. Röplabdában első Bu
dapest, második Szombathely 
csapata. 

Jó rendezés 

Rövidep a találkozó meg
szervezéséről. Túlzás néllkül 
elmondhatjuk, hogy az ide ta
lálkozó - bár ehhez az idő
járás is hozzájárult - kitü. 
tűen sikerült. Ezért feltétlen 
dicséret illeti az operatív bi
zottság valamennyi tagját és 
azokat az ifjúság:! vezetőket 
is, akik az igazgatóságok te-
rületén megszervezték a fiata
lokat szállító kilenc különvonat 
ízléses dekorálását. 

Eleismerés illett a forgalmat 
irányító szerveket, a B. szak
osztály. a szombathelyi Igaz. 
gatóság forgalmi osztályának 
Balatonalmádiba küldött dol
gozóit, Almádi állomás dolgo
zóit, s mindazokat, akik a vo
natok fogadásánál és vlsszain
dításánál rende?nl-.<nt közre-
működtek:. Vl&f F-



6 

Fennállásának 50 éves jubileumát 
ünnepli a BVSC 

Az ország legnagyobb va.,
utas sportegyesület€ a BVSC 
191 I-ben alakult. A klub élet
rehívóinak legnagyobb része 
olyan vasutas volt, aki abban 
az időben más sportegyesüle
teknél már tevékenykedett, s 
akiket az a gondolat vezérelt 
hogy a fővárosban önálló vas-'. 
utas sportegyesületet hozzanak 
létre. Bár kez.detben a spor
toláslhoz szükséges anyagiak 
hiányában sok nehézséggel 
keletit megküzdeniök törekvé
sükröl mégsem mondtak le. 

küzdelem árán 1935-ben jutott A k!u.bnak je1,en1,eg 18 szaikosz
be a BLASZ I. osztályába. Ezt tálya van. Ezek közül az első 
a sikert még abban az időben helyen kell megemlítem a ví
követte egy újabb jelentős vókat, az úszókat, vízilabclázó
eredmény, a csapat megnyerte kat, bírkozókat, kosárlabdá
a vasutas bajnokságot. Az zókat és kerékpárosokat. Az 
MLSZ 1938-39. évi bajnoksá- utóbbi években ezek a szak
gában kerületi baj nokságot osztályok adták a legtöbb vá
nyertek és bekerültek az NB logatottat a magyar sport-
II-<be. 

1 nak. 
A BVSC labdarúgó-csapatát Az 1960. évi római ollm-

1939-töJ állandóan ott látjuk piára kiküldött vívó-válo-
az NB !I-ben. Kezdetben csak gatottna.k mintegy a felét a 
közepes eredménnyel szerepelt BVSC vívói alkották. 
az együttes, később azonban Mend.elényi Tamás kardban A BVSC akkori vezetői :is el- fokozatos�n felzárkózott a töb- mint a magyar kardcsapat tag.'. 

sőnek a labdarúgó szakosztályt biek möge, ja aranyérmet szerzett Ko-hozták létre. Persze múködé- Sőt, az 1957-58-as bajnoki vácsné és Székelyné 
0

ezüst-
sük ebben a sportágban is évadban bekerültek az éremmel tért haza. Kamuti 
csak kezdetleges volt. A cs.a- NB I-be, ahonnan, sajnos, László férfi tőrben ifjúsági vi-pat jó ideig csak barátságos kétévi szereplés után ki- lágbajnokságot nyert. 
mérkőzéseket játszott. estek és most ismét M: A BVSC 18 szakosztályában 

1921-ben hívták ÖMze újból NB U élvonalában ta- 1007 sportolót tartanak nyil-
a. közgyúLést, amely új veze- nyáznak. ván. A kiváló és I. osztályú 
töséget vál.asztott. Az új veze- sportolók száma 87. A II. osz-
tökre hárult az a feladat, hogy Jelentős sikereket ért el az 

tályúaké 68, a III. osztályúaké 
a tízéves múlttal rendelkező egyesület ökölvfvó és birkózó 99, az ifjúságiak száma pedig 
BVSC-t új alapokra fektessék. szakosztálya is. Ez a két szak- 166_ 
A BVSC ettől az időtől indult 0sztá1Y a 30-as években az or- A BVSC július 9-én, a XI. fejlődésnek. Az egészséges fej- s�g legjobb szakosz�l:J:_ai _k�- vasutasnapon ünnepli fennállődést a lelkes vezetők áldo- �e tartozott:. A �V:5(: okohnvo- Lásának 50. éves jubileumát. 
zatkész munkája mellett az is Ja V?lt a többl kozott E:neke_s Az évfordulóról ünnepi 
elősegítette, hogy beléptek a 

Arpad, sokszoros magya_r baJ-
közgyülésen em.!ékeznek meg, 

Magyar Vasutasok Országos n�k, ebben a s�k�szlályban majd vasárnap a Szőnyi úti 
Szövetségébe, amelyto'1 nem-

1 

nott fel :app . Lászlo háro�- sporttelepen gazdag jubileumi csak erkölc l, hanem anyagi szoros olimprn.1 b3:Jn�kunk e.8 sportmúsorra kerül sor. Az Un
támogatást is kaptak. 1926-ban 

S()kan - mások. A birko�ó!- k� nepség 14 órakor a sportolók 
így vált Lehetővé a Szőnyi úton zül Bobis . Gyula olimpiai baJ- felvonulásával kezdődik. Utá
egy l.abdaTÜgó-pálya és egy nok, Kova� Gyula sokszoros na atlétikai és kerékpáros ver
kisméretű klttbház megépítése. tn:1gy�r . . 

baJnok, Tar . Gyula senyre, vívó- és repülőmodel
Az új létesítményben nem- olimp:ia1_ hel?·ezett nevet kell lezö beznutatóra, majd nem
csak a labdarúgók, hanem az megemhteni. zetközi labdarúgó-mérkőzésre 
időközben megalakult birkózó A BVSC tulajdonképpen a kerül sor. A BVSC labdarúgó
és ökölvívó szakosztály is ott- felszabadulás után tört fel az csapata az NDK-beli Weíssen-
honra talált. élvonalba, az elmúlt 16 eszten- fells csapatát látja vend-épül. 

A labdarúgó-csapat nehéz dó alatt vált nagy egyesületté. (vf) 

50 éves a Miskolci Vasutas Sport Club 
a „Legjobb vidéki futball
csapat" címet, majd az or
szágos bajnokságért az FTC
vel játszott döntő mérkőzést 

Budapesten, ahol azonban alul 
maradt. 

megjutalmazására, akik ered
ményeikkel fáradhatatlar, 
munkájukkal nagy érdeme
ket szereztek az MVSC-nek. 

Pál István 
Miskolc 

A szakma ifjú mesterei 

A budapesti igazgatósághoz 
tartozó szolgálati helyeken jú
nius 1 és 15-e között tartották 
meg a szakma ifjú mestere 
címért folyó küzdelemben 
részt vett fiatalok vizsgáztatá
sát. A mozgalomba benevezett 
650 fiatal közill 386-an jelen
tek meg a vizsgákon. Közülük 
61 fiatal arany, 79 ezüst, 73 
bronz fa!lvényt szerzett. 173 
nem felelt meg a követelmé
nyeknek. 

Az eredményesen vizsgát 
tett fiatalok részére június 
22-én a Keleti pályaudvar 
kultúrtermében ünnepélyes 
külsőségek között adták át a 
jelvényeket, okleveleket a vele 
járó pénzjutalommal. Az ün
nepségen jelen volt Császár 
László, a Budapesti Vasutas 
Csomóponti Pártbizottság tit
kára, GTóf József, a szakszer
vezet titkára, Csanádi József, 
a budapesti igazgatóság he
lyettes vezetője és a Buda
pesti Csomóponti KISZ-bizott
ság több vezetője. 

A fiataloknak Csanádi Jó
zsef adta át a jelvényt és a 
jutalmakat. 

A Hivatalos Lapból 

A rovatalos Lap tartalmából a szakszervezeti blzottságok és a 
�����;.,:e�relmébe Ajánljuk a 

24, SZ4.mból: 114 324/1961. U. D. Kötelező nyári üzemi \.'"a't\,' termelési gyakorlaton részt ve,�6 középiskolai és tecbnikum,j tanu• lók menetkedvezménye. 
22 97Hl.961. BVKH. VI. H·�lyesbftések a� állomásl c-��?Ukai számok k,ézikönyvében. 
23. számból: 113 156.. '1961. r,2. B. Az é:üzem cím eln;reréséért f'oJyó ,·ersenv 19�1. évi célldtuzésel· nek módosítása. 

--- • • .  --

KÖZLEMÉNY 

A BVSC el-iöksége értesíti a 
fürdőző nndégeket, hogy júli
us 9-én a Xl. vasutasnap és a 
B-·sc 50 éves jubileumi sport
ünr.ep9égel miatt a Szónyi úti 
uszodát egész nap zán•a tart
ják. 

A szerkesztöség üzeni 

Tot.tii Károly Szeged, n�ncs 
.József Tapolca. Né.melil F-"cll Szeren,cs. �ntér Lajos Vácrátót, t·gIya1 Sandor Miskolc, Csomor János Szolnok, CSeke Imre Bu
dapest. Várnai Lltezió Pécs. Lelt! Ferenc Pécs, Müller .János Budapest, Boldizsár Gyula Békésscaba. 
Rónásl István Balassagya.:inat. 
Cseh Zo!tán Szolnok, Har"'\S?in Károly Bánréve. Le\'eJelket lapunk anyagához felhaszná.!juk. 

1961. J-OLIUS t .  

Téved ni emberi dolog 
V. áilomás egyik jegyvizsaálója csendes, irruekvő ember. 

Valahogy na1111on alkalma., arra. hog1I itt-ott meavicceljék. Né
ha a na1111 igyeke2ete. túlbuzaósáaa , osszul sül el. 

A nai:nkban történt. homI a N)Juaati pályaudvarról tor
dulta,k volna vissza Szoh felé. Délután i  csoport volt. Minden 
V<141ányon induló vonatok álltak. A hangosbeszélö bömbölt, 
az utasok pedig sürögtek-forogtak. Nagy pályaudL•ari zsival11 
töltött be mindent. 

ő ott sétált. a kocsisorok között. a vo-natja mellet vecl«?
sen, egyenes aerincce!. Kemény hátraa rcokkal foroott. akar 
katonák a díszőrséoben. 

.,Felhívás" jelzés . .  . Szabad ;elzö . • . Maid néhán11 fütty
szó után mozdult a vonat. G1Iorsan méa feltartotta a kezét -
adta az „indulásra készen" jelzést. aztán felszállt a i;onatr�. 

A dolgára indult. Nézi az el.5ö ieoyet. 
- Ez nem jó - mondja az utasnak Az csak néz. ké·r

dezné, h0!11/ mi.ért? De a ;ernrvizsoáló már a mási-lc utashoz 
fordul. Az is mutatja a ;egyét. l\1i1,-el az sem volt ió. bosszv
san csó1.'álta a fejét, aztán a mindig fényes börtáskáiába nyúlt 
az utánfizetési tömbért. Közben a vonat meaállóhoz közele
dett. Kinézett az ablakon, maid felkiáltott: 

- Uram-fia! 1-fogy kerül ide Rákosvá ros. A figyelmetlen 
jeauvizsaáló ayorsan leszállt n cealédi vonatról. Nem szólt 
senkinek. csak sietett a troli meaállóhoz, hoa11 mielőbb vissza
utazzon a Nyugati pályaudvarra. 

Hát igen! Ebben a naaY meleaben tévedni taazán emberi 
dol-og! 

__________ - Jyf -

- Több millió forintos költ
séggel korszerűsítik Szeged 
állomást. Felújítják az ál
lomás műszaki berendezését, 
a gáz, a viz és a villanyháló
zatot, továbbá az éttermet és 
a forgalmi irodát is korszerű
sítik. 

- Hatfajta marószerszámot 
készítenek az elha.-;znált gyors
acél lapokból a szolnoki jár
mú.javítóban. Az újítással a 
mozdonydugattyú-kerekek ma
rási ideje egyha1·madára csök
kent. 

- Nyolcvan tonnás teher
ngon készül a Wilheim Pieck 
gyárban. A ,:asúti személy
kocsik mellett teherkocsikból 
is állandóan új típusok ké
szülnek. l\1o�t például egy 
hattengelyes, 80 tonna teher
bírású lapoo teber1:agon min
tapéldá.nyán dol1wznak az 
üzemben. 

- Népm1ivelés szolgálatba 
lépés előtt. Szerencs állomás 
kereskedelmi szolgálatánál a 

reggeli !elolva :isokat a dol
gozók egyéb tájékoztatására 
is íelhasználják. Csutorás 
Márton kereskedelmi főnök 
nemcsak az idÖ<zerű kül- és 
belpolitikaí kérdésekről, ha
r.em irodalomról, müvészet
ről és társadalmi problémák
ról is beszél a dolgozóknak. 

- A szakma ifjú mesterei. 
A tapolcai fütöháznál öt fia-
tal tett eredményes vizsgát a 

- Az !::szaki Járműjavító 
KISZ-szervezetének közei 451' 
tagja vesz részt az ifjúság a 
szocializmusért mo-zgalomban. 
Az iizem ben l'gyeblcént 14 if• 
fúsági brigád dolgozik. l(ét 
brigád mar elnyerte a &ZOcia
lista brigád címet. 

- Gondos felkészülés előz
te meg a júniusi munkavé
delmi hónapot Szegd állomá
son. Az eddigi eredmények i.3 
bizonyítják, hogy nem volt 
hiába,•aló a jó felkészülés. A 
dolgozók is jobban \·igyáznak 
i;aját és munkatársaik testi 
épségére. 

- Rlmagasló munkát vég
zett az Angyalföldi Pályafenn
tartási Főnökség XI. szaka
szál10✓.: tartozó Mecsei-brigád 
a Vácrátót állomáshoz veze
tő bekötő út korszerű„itésén. 
Naponta mintegy 7{)-80 köb
méter salakot raktak ki \'aS
úti kocsikból és terítették el 
az úton. 

- Segítség a eeglétll Dóz a 
1'.épe Tsz-nek, Cegléd fűtőház 
dolgozói vállalták, hoey a 
Dózsa Népe Termelőszövetke
zet 40 holdas kukorica táblá
ját megkapálják és betakarít
ják. Ugyanakkor az Alkot
mány Termelőszövetkezet ga
bonacséplésében is segítenek. 
A fútőház ban két 20 fős bri
gádot szerveztek erre a célra. 

- 120 társadalmi órát dol-
goztak a BVSC Szön11i úti 

A Miskolci Va.,utas Sport 
Club ez évben ünnepli meg
alakulásának 50 éves jubileu
mát. A megalakulás abban 
az időszakban történt, ami
kor Miskolc város sporttör
ténete szerint a sportban ál
talános felemelkedés kezdő
dött. Ez a felemelkedés fő
leg a labdarúgás elterjedésé
vel függ össre. Már koráb
ban a l\Iiskolci Atlétikai Club, 
majd 1910 k1rül ifjúsági csa
patok is foglalkoztak a lab
drui.ígással. 

Az. 1957/58-as bajnoki évben 
az NB II bajnokságát meg
nyerték és bejutottak az NB 
I-be. Ott azonban balszeren
csés szereplés után egy pont 
hátránnyal kiestek. 

Miskolci vasutasok és a Kilián-mozgalom 
szakma ifjú mesteTe jelvé
nyért folyó mozgalomban. Kö
zülük eg,J fia.tol arany, három 

sporttelepének főbejá rata 
elótti parkositásnál a Rákos.. 
rendezői Pft. Főnöksé17 l. sza
ka.szl,);ak dolgozói. 

Az egyesületi alakítások so
rozatát 1911-be<n az MVSC, 
az ThlMTE és a DVTK vezet
te be. Az egyesületek játé
kosait az ifjúsági csapatok 
adták. Az MVSC az MTK 
üjúsági csapatjátékosaiból. 
míg az l.\IMTE az MTE if
júsági csapat játékósaiból ala
kult. Az MTK ifjúsági csa
patának az MVSC elődjé
nek emlékét egy 1910-ben 
készült csoportfel.-étel is őr
zi. 

1911-ben az akkoriban ki
írt labdarúgó-bajnokság a 
vasutas-serlegért csak meg
könnyítette a Mislkolci Vas
utas Sport Club megalakítá
sát. A megválasztott tiszti
kar elnöke Vidats Jdnos, 
ügyvezető elnöke Kollmann 
A rmand lett. A játékosok és 
a lelkesedés nem hiányzott, de 
pénziigyi fedezet nem volt. 
Igy a vezetőségi tagok vásá
rolt:ik saját pénzükből az el
ső felszerelést. 

Igy indult el a labdai·ú
gássaJ az MVSC egyesületi 
élete majd később sorra ala
kultak a különböző sza:kosz
tályok. Az egyesület rövid 
idő alatt olyan szép ered
ményt ért el, hogy Miskolc 
sporttörténelmének leírásá
ban a Magyar Városok Mo
nográfiáia is megjegyzi : 
• ,Egyedül az MVSC az. amely 
a szó legigazibb értelmében 
sportklub. futball-. atLétikai. 
birkózó-, úszó-, tenisz- és tu
rista-szakosztál11ai állandó mú.-
1".:öMsben "annak. (1929)" 

Az MVSC futballcsapata a 
kerület le!!jobb csapatai l<özé 
tartozntt. H J21 -ben ligabaj
hok, 1 92?-bf'n és 1 92/i-ban ke
tületi bajnok volt és elnyerte 

Az MVSC atlétái közül 
számtalan kerü I eti és országos 
rekorder került ki. A mezei 
futócsapat 1928-ban és 1929-
ben elnyerte a legjobb vidé
ki mezei futócsapat címet, 
majd megnyerte a vasutas 
csapatbajnokságot és a kerü
leti bajnokságot. 

Az MVSC úszó szakosztá
lya 192(}-22-ig élte fény
korát. Ebben az időben a vi
déki úszósport legjobbjai kö
zött foglaltak helyet. l\Iind 
az úszó. mind a vízilabda
csapat jelentős sikereket ért 
el. 

Sorolhatnánk tovább az 
egyesület 50 év alatt alakult 
szakosztályait. Ki kell még 
emelni a céllövész-szakosz
tályt, amely egy országosan 
is híressé vált céllövőpályát 
kapott. A Sajó-parti csónak
ház pedig a vasutas sportolók 
és családtagjaik i gazi sport
és kulturális találkozóhelyévé 
vált. A többi sportágban is 
jelentős sikere."l{et értek el az 
MVSC sportolói. 

A ma már korszerúsített 
formában meglevő MVSC
pályát 1931-ben építették meg. 
Ezen a pályán az 50 éves 
jubileum alkalmából nagysza
bású sportversenyekre kerül 
sor. 

A többi között röplabda, ko
sárlabda és kézilabda villám
torna. atlétikai és kerékpáros 
verseny, kajakverseny lam
pionos felvonulással, meghívá
sos úszóverseny, sakikverseny, 
galambröptetés és Euróoa
Aftika humoros labdarúgó-
mérkőzés szerepel a jubileu
mi sportprogramban, amelvre, 
július 9-én, a XI. vasutas
napon kerül sor. 

A jubileumi közgyúlé�en 
kerül s0r azoknak a sportolók
nak és sportvezetőknek a 

A Miskolci Tisza.l-pályaud-
1:aro-n a mozgalmi sze1Tek és 
a szolgálati főnökség Junius 
12-én megtartott közös érte
kezletén elhatározták, hoirs 
hozzáfognak a Kilián testne
velési mozgalom szerve:t.ésé
hez. 

Az elhatározást tett kö
vette. S másnap már mintegy 
200 dolgozó fizette be a 10 fo
rintos részvételi díjat. A Kili-

án mozwom nagyszerűen elő- ezüs-t, egy pedig br07lZ jel-
segíti a KISZ-szervezet Ifjú- vényt s:erzett. • • 

ság a. szocializmusért mozga- -_ Súl_!os_ vasuh szere_�cset
lom negyedik követelményei- len54;g tortent ��gat-lliem�t-
nek teljesítését is. orszagban. �unius 13-an! 

. . kedden az esslmgen- tuttgarti 
. A szakszervezeti b1zottsáe 

I 

vasútvonalon két személyvoes a __ K1s2:-szervezet _m?-5t -�- nat összeütközött bs kisiklott. 
ra to�kszik. _hOIZV mmél tobb Több kocsi pozdorjá\·á tört. A 
dohiozot vonion be a mozga- szerencsétlenségnek 35 halá-Jomba. los áldozata van. 

Uglyal Sándor 
Miskolc 

- A len�-elországi oltrzano• 
wi vasúti üzemben megkezd
ték a kis teljesitmwyü die
�el tolatómozdoD\'ok �orozat
gyártását. 

(91 harmadára c�öl<hent 
a vasutasok száma 

BALESETVÉDELMI ANKÉT SOPRONBAN 

- 647 óra társadalmi mun
kát végeztek a Veszprém-kül
sői fűtőház KISZ-fiataljai a 
veszprémi kultúrpark kis
vasúti kocsijainak elkészíté· 
sénél. A társadalmi munka 

értéke közel 10 OOO forintra 

tehető. 

Az Egyesült Allan1okban &Z 
utol.só öt évben több mint 400 
,·asúti munkahelyet szüntet
tek meg. A jelenleg alkal
mazott vasutasok száma 
708 778. Ez a zám csak egy
harmada az 1920-as évok vas
utas-létszámánah:. 1920-ban 
ugyanis több mint 2 millió 
vasutast számláltal, az Egye
sült A!lamokban. Talán a ma
gasabb termelékenysél'! az oka 

a nagyarányú létszámcsök• 
kenttsnek? 

Nagy érdeklődéssel kísért 
balesetvédelmi ankétot ren
deztek június 19-én Sopron
ban a GySEV igazgatóságon. 
Az ankéton két előadás hang
zott el és négy oktatófilmet 

mutattak be. Az egyik elő
adás a balesetek elleni küz
delemben elért eredmények
ről, a tapasztalatokr-'l. a mun
kavédelmi, forgalmi balese
tek és a selejtmonka okairól 
szólt. 

Nagyon értéke.s voLt 4 
Legfelsőbb Ügyészség köz
lekedési csoport vezetőjének 
előadása, aki ismertette a 
kö?Jekedésnél a szeszesital 
fogyasztás káros következmé
nyeit, az útátjárókon elófot
dult balesetek előzményeit. 
a vágányútbeállítás és a jel
zők megfigyelésének jelen
tőségét, s ezekkel kapc50-
latos büntetőjogi következ
ményeket fejtette ki . 

MAGYAR VASUTAS 
Felelős szerkesztő: GUlvás János 

Felellls kiadó: Szabó Antal Budapest. VII„ Rákóczi űl 54. 
Szerkesztclsé<!: Budao.,st, VI„ 

Benczur u 41. 
T�riesztt : a Néoszava Laokiadó 

Vállalat 
Szlikra Laonvomda 

Az előadásokat, s azok ta
nulságait Lisinszky Lajos, a 
GySEV igazgatója foglalta 
össze és adott hasznos út-
mutatót az ankéton 
lent 130 külszolgálati 
zónak és vezetőnek. 

megje
dolgo-

K. J. 

- Igen jó az egyilttműkö
dés a mozgalmi szervek és a 
szolgálati főnökök között a 

makói csomóponton. úgy zól
ván minden egyes gazdasági 
és társadalmi jellegú tevé
kenység megszervezésében 
kölcsönösen segflséget nyújta
nak egymásnak. 

VA S U T A S N A P  

- Személyvonat indul 4 lll. vágányról. - ti;en. Kovács elvtárs, aki az ünnepség 
után szolgálatba lép! Mozdonyvezetó: Nagy Jáno, �tltíló vasutas. 
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,,A párt, a kormány és az egész magyar nép 
·elismerését tolmácsolom 11 

Most jól végzett munkájuk elismeréséül legjobb vasutasa
inknak átnyújtom a kormánykitüntetéseket és kívánok Önök
neTc - s önökkel együtt a vasutas dolgozók egész táboran<ik -
jövőbeni nagy feladataik megoldásához sok sikert, eredménye, 
munkát és jó egészséget. 

Az üdvözlő beszéd után Do- zel járó pénzjutalommal. ,'\ 
bi István 88 vasutas dolgo;.ó- kitüntetettek nevében HeU Ká· 
nak kormánykitüntetést nyú,- roly tiszt, Rákosrendező :iUo
tott át. Ezután Kossa István más rendelkező forgalmi s�o!-
102 vasutast jutalmazott 'l::ivá- gálattevője mondott kösz5nc
ló vasutas jelvénnyel és az ez- tet. 

Dobi István elvtárs üdvözölte a vasutasokat a parlamenti fogadáson 
Július 8-án a parlament ku

polatermében, a XI. vasuta;
nap alkalmából a közlekedés
és postaügyi miniszter foga-

st rendezett. A fogadáso•1 
megjelent Dobi István, az El
nöki Tanács elnöke, K-íllai 
Gyula, az MSZl\JP Politikai 
Blzottságának tagja, a Minisz
tertanács első elnökhelyettese, 
Csergő János kohó- és gépipari 
miniszter, Kisházi Ödön mun
kaügyi miniszter, Kossa lstvin 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter. Németh József min'n
tj!rhelyettes, a MA V vezériJa;-

1;edves Elvtársak! 
Kedves Vendégeink! 

gatója, Szabó Antal a sza,:szer
vezet főtitkára. Részt vettek 
az ünnepségen a vasutasnap 
.:lkalmából kitüntetett dolgo
zék. valamint a szocialista or
szágok vasútügyi minisztere,
nek budapesti konferenciáján 
részt vett küldöttek. 

Németh József miniszterhe
lyettes megnyitója után Do'ií 
István, az Elnöki Tanács éós a 
kormány nevében kösz'intötte 
a megjelenteket. Üdvözlő be
szédét az alábbiakban kö,;ol
jűk: 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a magyar for• 
radalmi munkás-paraszt J.ormány nevében szeretettel köszön• 
tp.m önöl.et abból az alkaloml>ól, hogy tizi:negyedszer ünnepel• 
4Uk a vasuúisokat, a vasúti szállítások dolgozóinale széles tö

geit. Szeretettel üdvözlöm ünnepségünkön a Politikai Bízott-
és a kormány megjelent tagjait, minden kedves vzndégün• 

t, 

Az idei vasutasnap kettős ünnep 

K';lönös jelentöséget ad ma ennek az ünnepnek az a. tén11, 
11 "-' l'l 4- szocialista orszáaok t:1Uútüa11i mi1tisztereinek 

VI. konferenciáját Budapesten i<irtották. 
Engedjék meg, hogy külön is szeretettel köszöntsem a kö-

Dobl István átadja Lindner .József sza.koszt41yvezet6nek 
a lltunka f;rdemrend kUünte-

(Németh Gyula felv.) 

"nkben megjelent közlekedési minisztereket és a baráti orszá· 
ok delegációinak tagjait, akik azon munkálkodnak, hogy kö
lebb hozzák egymáshoz országainkat, azok gazdasági életét és 
en keresztül a szocialista tábor népeit. A budapesti konferen
a határozatainak végrehajtásával sokkal gyorsabb és erőtelje• 
bb lesz majd valamennyi szocialista ország vasúti közleke-

ésének fejlődése, egységes elvek alapján messzemenő kölcsö• 
"s együttműködéssel és egymás segítésével fejleszthetjük 
asutainkat. Hazánknak, népünknek megtiszteltetés az, hogy 

mrégen Budapesten gyúltek össze a baráti országok egész.;ég
gyi miniszterei, most pedig a közlekedésügyi minis::terek�t 
dvözölhetjük fövárosunkban. Ez is azt mutatja, hogy jelentő· 
en megnőtt a Magyar Népköztársaság nemzetközi súlya és 
ekintélye, hogy barátaink megismerhetik közelről népünk 
zocialista építömunkáját, alkotó tevékenységét. 

Az idén a vasutasnap tehát kettös ünnep. egyrészt az 
lmúlt év munkájának szá1tivetése, másrészt a szocialista or• 
zágok közlekedésügyi együttműködésének jelentős állomás!!. 

Ez alkalomból is nyugodtan kiielenthetjük, hogy a vasutas 
dolgozcik munkájukkal, erófeszítéseikkel és gyakran személyes 
· ldozatkészségükkel is nagyban elősegítik hazánkban a s:i:oci

alizmus alapjainak lerakását, terveink valóra váltását. 

A párt megtalálta az utat a vasutasok szívéhez is 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a 
kormány és egész népünk elismerését tolmácsolom ezen a ua• 

on a vasutasoknak, aktk oly sok áldozatot hoztak a hazáért ez 
héz időkben. E napon emlékezünk azokra a hős vasutasokra 

is, akik 1919-ben a Tanácsköztársaság páncélvonatain teljesí
ettek szolgálatot, akik közül nem egy esett áldoziitul a Horthy• 
asizmus 25 esztendős vérengzésének és akik oly egységesen, 

szervezetten álltak c,atasorba 1945-ben akkor, amikor a mene
küló német fasiszták által elpusztított vasúton a szovjet had
sereg katonáinak .,eqítségé1.1el úi életet kellett teremteni. Kiváló 
vasuta.sainkna.k köszönhet;ük, hogy széles kőrben terjedtek el 
viisútvo · n azok a módszerek, amelyek felhasználásával 
sokkal osabban, gyorsabban és biztonságosabban vé-

gezhetik a forgalom lebonyolítását. A felszabadulás utáni évek , ___________ ;__ ______________ _ 
mozgató ereje, a párt, megtalálta az utat a vasutasok szívéhez 
is. A vasúton dolgozó kommunisták példamutatásukkal. fegyel- , 
mezettségükkel és politikai nevelőmunkájukkal segítették a Befejezte tanácskozását a vasutak együttműködesi vasút elött állá egyre növekvő feladatok megoldását. 

A kommunisták politika,i munkájának tulajdoníthatjuk, szervezete VI. miniszteri konferenciája hogy az 1956-os ellenforradalom idején az ellenségnek nem si• 

került szétzülleszteni a vaStLtat és az ellenforradalom leveré
se után a vasutasok is becsülettel álltak ki a. Magyar Szocia
lista Munká1párt és a forradalmi munkás-paraszt /cormány 
politikája mellett. 

Ha végigtekintünk az elmúlt évek eredményein, látheztjuk, 
hogy mind a személy- mind az áruszállítási teljesítmények 
állandóan nőnek. E növekedés forrása a szocialista építőmunka 
meggyorsulásában, iparunk sokoldalú fejlesztésében és a me
zógo.�daság szocialista átszervezésébe'I. elért sikerekben kere
sendő. 

A vasút fejlódésünk minden mozzanatára reagál 

A vasút dolgozói tel;esítményének alakulása igen érzéke• 
nyen reagál népgazdaságunk fejlődésének minden mozzanatá
ra, dolgozó népünknek a szocialista építésben elért minden 
eredményére. Ha egy bánya teljesítmé,iye nó; több kocsira van 
szükség a kitermelt szén, kő V/!f/Y egyéb ásványi anyaa elszál
lítására. Ha egy gyár sikeresen emeli teljesitményét. akkor 
több n11ersa.nyagra van szüksége és a készáru elszállítása is 
több kocsi, több vonat beállítását követeli meg. 

Második ötéves tervünk na'11J célkitűzései pontosaTt tükrö• 
zadmk ci V4súti s.:ál!ítá.iok urvte!adatában i . Ebben az eszten
dőben, második ötéves tervünk első évében a vasútiMik nem 
kevesebb, mint 102 millió árutonnát és 371 millió útast kelt 
elszállítani. A nagymérvtl ánm:állítás abból adódik, hogy az 
idei népgazdasági terv a tavalyihoz képest az ipari termelésnek 
8 százalékos és a mezögazdasdgi termelésnek is csaknem 8 szá
zalékos emelkedését irányoi:za elő. Ez azt jelenti, hoay a vasút
nak a tavalyihoz képest ennyivel több árut kell el&zállítani. 
Emellett, - és a Vasutak Nemzetközi Eg11üttműködési Szerve
zete küldötteinek mostani értekezlete különösen aktuálissá 
teszi ezt - fel kell készülni mra, hogy egyre növekednek a 
tranzit-szállítási feladatok is, mind a baráti államok között 
lebonyolódó személy- é.� áruforgalom növel.edése, mind annak 
következtében, hogy a ml áruink is egvre nagyobb nemzetközi 
piacra jutnak el a viláa minden részéb�. 

A vasút dolgozói felismerték, hogy feladataik megoldásá
nak segítője a szocialista munkavei seny, amely társadalmunk 
fejlódésének, a szocialista ipar és mezőgazdaság építésének 
fontos tényezője. A vasút dolgozói e versenynek számtalan új, 
eddiQ nem alkalmazott formáját dolgozták ki és alkalmazzák 
sikeresen hazai vasútvqnalainkon. Ez a munkaverseny az élet
tel és gazdag tartalommal megtöltött kezdeményezés. Nem 
ket•esebbről van szó, mint arról, hogy a vasút rendelkezésére 
álló műszaki eszközökkel, vontató és vontatott járművekkel, 
kocsikkal és üzemanyaggal e verseny keretében jobban gaz
dálkodjanak, tárják fel azokat a tartalékokat, a.melyekkel a 
jövőben még jobban lehet emelni a vasúti szállítások színvo
nalát. 

A vasutasmunka - hivatás 

A mai vasutasnapon örömmel· állapíthatjuk meg, hogy a.z 
első vasutasnap óta a magyar tarsadalom, a dolgozó nép még 
jobban megismerte a vasutasok nehéz és fáradságos munkáját 
és értékeli eredményeit. Döntő tényező e tekintetben az, hogy 
alapvetően megjav-ult a vasúti személyszállítás. Ma már végleg 
elmúlt az uta.zóközönségre oly kellemetlen, nagy vonatkésések 
ideje. Ebben és a magyar közlekedés általános eredményeinek 
javulásában elért sikereinkben nagy részük van a�knak a 
vasutasoknak, akik ma átveszik a kormánykitüntetést és a 
Kiváló vasutas jelvényt. Az első vasutasnap óta a Magyar 
Népköztársaság kormánya 1181 vasutasnak adományozott Tcor
mánykitüntetést és ezenkívül tavaly és az idén· a kormány 
köszönete és megbecsülése jeléül kitüntetést adtunk át 27 fdós. 
nyugdíjba vonuló vasutasnak egész életpályáján tanúsított 
odaadó, kiváló szolgálatáért. 

Vasutasnak lenni azt jelenti, hogy egész életre szóló hiva
tást érezni olyan pálya iránt, amely szép és változatos. Ez a 
p�lya a leggyakrabban apáról-fiúra szálló mesterség és hfoa
tásszeretet. Köszönet és elismerés jár mindazoknak a.,, idős 
vasútasoknak, akik ilyen szellemben nevelik gyerm;keiket 
köszönet jár azoknak az elvtársaknak, akik részt vesznek � 
fiatalok nevelésében. oktatásában, a vasúti oktatótiszteknek és 
pedagógusoknak, akik a jövő vasutas-generációt készítik elő 
erre a szép pályára. 

Köszönet minden vasutasnak 
Végül engedjék meg, hogy ezz Elnöki Tanács és ez kormány nevében köszönetet mondjak minden vasutas• dolgozónak munkájáért, fáradozásáért, amellyel egv 4}, szocialista. vasút felépítését segítette és segíti elő. Ez az esztendő mint második ötéves tervünk t•alóra váltásának első éve, a közelgő őszi for

galom sok munkát, fáradságos szolgálatot kh:án me17. Adjon 
erőt minden vasutasnak az a tudat. hogy egé:;_do!Qo�ó n_:pf!n.!,;_ 
szeretete és figyelme kíséri erőfeszítéseiket. 

1961. július 4-tól 8-ig tartot
ták Budapesten a szocialista 
ország<llk vasúti együttműkö
dési szervezetének VI. mi
niszteri kooferenciáját. 

Az ülésen részt vettek a 
vasúti, a gépkocsiközlek:eclés 
és az útügyi delegációk a kö
vetkező országokból: Albán 
Népköztársaság, Bolgár Nép
köztárS<Uág, Magyar Népköz
társaság, Vietnami Demokra
tikus Köztársaság, Német De
mokratikus Köztársaság, Kí
nai Népköztársaság, Koreai 
Né�i Demokratikus Köztár
sasag, Mcmqol Népköztársa
ság, Lengyel Népköztársaság, 
Román Népköztársaság, Szov
jet Szodalísta Köztársaságok 
Szövetsége, és a Cseliszlovák 
Szocialista Köztársaság. 

Vendé�ént ré&zt vett az 

ülésen a KGST egyik képvise
lője. 

Az ülés elnöke Kossa Istrán 
elvtárs. a Magyar Népköztár
saság közlekedés- és postaiigJi 
minisztere volt. 

Az ülésen megtárgyalták 
azokat a problémákat, arnelye!k 
a közlekedés hatalmas mére
tű fejlődésébo'1., a szocialista 
tábor országai népgazdas:igai 
együttműködéséből adóqnak. 

Egyhangúlag határozatot fo
gadtak el a nemzetközi vasúti 
személy- és áruforgalom tc

vábl>i javításáról, a nemzet
közi gépkocsi.közlekedés fej
lesztéséről és a szocialista or• 
szágok közlekedési, tudomá
nyos és műszaki együtttnűkö
déséről. 

Az ülés a proletár interna
cic.nalizmus és a testvéri ba
rátság szellem lben zajlott le. 

Bescsev elvtárs, a Szovjetunió közlekedésQgy1 mlnillzlere aláirJa 
a konferencia záróokmán-;-aJt 

(Németh GyuJ.a felvélelel) 

Helytállta1' a• ünnepi ,n,isgsal,ban 

A dombóvári csomópont dol
gozói a "J'asutasnapi műszak 
alatt is beJ-,izonyították, hogy 
április 4-én méltó kezekbe ke
rü:t a �inis.:tertanács és a 
SZOT vörös vándor-zászlaja. 

Az állomási do1goz6k közül 
a Vída-bri9ád 105%-ra telje
sítette tervét. Különösen fi
gyelemre méltó eredményeket 
értek el a kocsítartózkodási 
időnél és a tehervonatok me-

net.rendsz.erinti indításában A 
Vonatkísérők közül több b1i
gádnak sikerült megrövidíte
nie a menettartamot. 

Helytálltak az ünnepi műszak alatt a fűtőház, a pályafenntartási főnökség, a gé� állomás és a. Fatelttö Vv. dolgozói is. 
86docb &llhály 

Dombovár. 



'--------------------------�1\1;_\;.;".;.·';.'�\R;,;_.;.''..;.\_c;:,;.p __ T.\_c;: _________________________ _ 

Országos közlekedési újító kiállítás 
A múlt éd,en a tárca tenile-

.11··,J11 ·.�· 2(1: 
léli a bPnyujtott jaeaslatok 
, áma 30 0113 darab ,·olt. Ebbol 
, lfo:,;adtak H 686 be,•ezettek 
l 1 933 UJltá,t. Az ulókalkulált 
11, pgazda.,ági Predmeny 
142 422 OOO fonnt, a '·ifi,etett 

a vietnami nép iránti szolidaritás napia 

Kep az új1tók1állltásról 

llj tas1 díj pedig 8 448 OOO fo l9IH . Jlll us
h

20 · n 
, i,it t•olt l\ C rnn k, o y � 

__  v,1nn BZ 1054 e I genr1 A kiálllu on 3o;, �JII· t mu- eisye,mények amelyek Vlettalnuk be . .  Ebbol 190 .?arab a
j nam. Kambc d,�a e, Lao

_
,z vasuta uJ,tok munkaJa A k1- . 

állított modellek 10 százalékát ·rn,·eren,tu tn,ik fuggcLl,•nse-
mCkörl<!s kú:cben láthatjak az 1 lf lll'k e, ter;ifet1 crt!letetlen
érdeklodok. A kiállítast egy I ségén, · clt,men '" alapján 
honapig tart3ak n11itva. he1 Yrea!Utott,lk a béket Indo-

Újítási díj: 12 OOO forint 
Las n egr c, e anna , hoi;.v t ugyanb a GAZI::RT tulajdonát Juliu. 7-én nyitotta meg 

I 
a közlekede.si és postaug.}"i mi- lapunkban be,zamoltunk a I kcpezik. Koss,i lsti:án közlekedés_ és n!szter elso helyettese. hajdúszoboszlói földgázüzem j Egy e,en belul negy irópo,taligyi miniszter .a város- Mint mondotta eu:el is do- fonökének újitásarol. Koi-aca . ágJ tm ·a t tartottak az h!eti va kohászati pavilonban kumentálni kíváii"ják a magyar Kálmr.n mli,zaki fomtézo ti ybcn, , most ,égre kimond

a� o��gos közlekede.si ujító kozlekedés egységességét. Majd olyan motormeghaitúsú s:,;1- ták a dönfé:t: A Gazer 4'kesrtó kialhtast. arról bes7.élt. hogy a spo,ita- ,·att.vút tervezett. i lletve Ké- Vállalat felug11elcti szerz:ét. 
- Az iden elöször rendezünk rieitást az újitómozgalom ban �zitett, amelv alk::.Jm s a 80 a Hajdú-,Brhar megy<'I Tanács 

kiízós közlekedési kiállitasl, 1s fel ki>ll váltania a terv- tonnas gaz.szálhtó kocsik víz- kere kedelm osztalyat kóte-
.zerüségnek. Az újítók fig�-el- nyomús próbajának eh·égzé- lezték, hogu az uj,tónak 12 OOO ahol a 

r
asút, a gépko

c
siközle- mét a legfontosabb tennivalók- s<'re. Mint ismere,es, a próbak forintot fiu.�sen ki újítási 

kPdés és a posta egyiitt mutat- ra. a feladatokat előre v1vő alkalmával mintegy kétszaz dij c1mé11. Ez már meg is torJc be a közelmúlt legjelentö- t.jitásokra kell iránvítani. A atmoszféra nyomá.<;sal kell vi- tént. 
sebb újításait - mondotta a közlekedés elött álló. fejlödés zet .p1:éselni'' a kocsikba. . . Kov,,C;> Kalmán, aki _mar ko
megnyitást megelóző sajtótáíé- az egyen! új1tások elott is szin-

1 
_Az u3,tas b_!vezetése_ elott r1:bban 1s sz,_,mos uJít� ;"'l �e

kozta1ón dr. Csanád, György, te korlatian lehetőségeket nyit. n.egy cmbe'.: tobb . nap,_ mun- g1fette a va utat, _barnt, talal-
---.• kájaba kerult, am,g  kez, szt- kozo kere•eben koszonte meg ______ ,......,.__ 

i:attyúval si.kerúlt megtartani munkatársainak a ::;ep épitésé-

Joggyakorlat - Elvi döntések 
Külföldön töltött idó számításbavétele 

a munkaviszony folyamatosság6nál 

egy-egy kocsi dznyomas pró- ben való közremukodést. Az 
bájat, de ezt a kezdetleges újítási d1jból ajandékkal !s 

nem is lehet alkalmazni. Ko- ---0-0--

1 

módszert az uj koc iknal ked,·e kedet nekik, 

vács Kálmán motoros sZJ
valtyúja néhány óra alatt 
Yégzi el ezt a mW1kát. Bírálatunk nyomán Jogszabályi rendelkezes . hiá- 1 munká!ta�óként (ki_sip�r06._ke- Mindebbál külön� joge:,et nyában is - a Szovietumoban, r kedo. ugyvéd) toltött 1dot adódott Anflak ellenere, hogy L.apunk 19ö0 0 tóber lii illetoleg a népi demokratikus pedig nem, még akkor sem. ha az újítást bevezettek cs nép- su.mában szóva tettúk, hog . a c,rsz.agokban igazoltan munka- az adott kis1paro,,- stb. munka- ga:cda�ági i;zinten évenként rr>uemléknek s,..'.imitó. 84 e, es ,·rszonyban töltött idot a pot- vállalót nem foglalkoz:tat-0tt. mintegy 150 OOO formtos ha- 11:yugati-pályaudL'ar homlok�z.abad.ság és a jubileumi juta- 111indez vonatkozik a szö\'etke- szon mutatható kl, a :vIA V es = .. tán hiaba kere, ·uk a pályó.lcm megállapitásanál figye- zeti .,tag"-ként ellöltött idóre a Földgáuirtékesitó VáUalat ud,·ar nevét. Az illet.éke,ek, lembe lehet venni, ha az azzal is. (Munkaügyi Mimsztérium, nem tudott megegyezni. me- u�y JátsLik. reagáltak a birá;,z.onos id&ben és módon Ma- Munkajogi önálló Osztály. lyikük fizesse ki az újítási latra. cs a xr. , asuú,.snapot g_.·arországon munkaviszony- 9.840 (1961-(37) sz.) 1 díjat. A gázszállitó kocsik megclowen a pálvaudvar kör-bnn töltött idó folyamatosnak ------------•------- útra nczó homlokzatán neon tekinthető (Mt. V. 93, §. (2) be- vi;<1p,ít · •,;aJ rnc,gjelent a fel-

a ,.folyamatos·• szovjetunióbeli Vasutas bérletsorozatot ocsát ' l  
munkavitizonyának mei.szünese --- ■ • ■ ---
után J\lagyarorszagra érkezését 

Ü h • 

mind·,: n m ' :!l!- n ,·ilag zerte rapg) ul 
k, n j ,lttatjak !feje re 
Jidun asuk t a vietnami 
1 '° ni cs tamo�atá u ró! bl 
sft i,ú hazajuk egyesi 

cszak-am�dkai 1mpetiali. tal !olró harcukat. 
\'ietnam déli r �ét katona, A rast1ta'":akszenezeti 
t· maszpontta. uj tlpu u g� ur I z,:tsagok is s-rrr•:zene<, e 
m, ftá aka1júk Y<1l\01tatn1. A a napon gyícle•eket, ahol 
dé1-,·ietn�1n1i lako "'<i� cl-.;znnt rnerte�se/c a i·ietnamí 
harco foiylat ",. impcrial •t 11' , igazi érdekeit jelentö új 
cs k1,zol oik , z 01 • tgyesíres fonto ságat , tUtak 
békés ú iracgye íte,éé.-t. Ez.t a znnak az imperialistak _m 
hflrcnt az cgé-sz világ dol�ozo, rerkedései ell�n. J11ttassak 
é, nepei lelkesen támogatták I rílrako:ó és s:ol,daritási tá 
e,; .ámo...:atJ k, i rataikat a t· ietnaml kói:et 

E, a tamog,1t , 'u k Jej -
I 

címére ; Budapest, VI., B 
zesre ubban b, hn .\' JÚ i ius c:ur utca 18. 

Drezdai egyetemisták Dombóvárott 
A drezdai kozkked' ·, l•gye- mukra a mozdonyok 

tem .!3 1agu .,tildiltú;ége julius , ga. 
1-en a domb , arl csomópon- Dombó, ári tartóikodá.s 
ton telt l.itoi:atil�t. A Yendé me�tek1 r.tettek meg 
gek elószor a futcihazat ker - , IA V Falelitot az állom 
ték fel. • Iint a .ióvö mérnökei guntójú . a nap;,;özi otthont 
nagy érdeklud ,Gl szemlclték a község nchúny ne,·ezete 
a 324-es · · a 4:!4-e.s �orozatú gét. Este a ,·a ·utas k1;11túrhá 
mozdonyokat, Az eg_,·etemi. - ban miísoros e.,,ten s az 
ták leg,nk bb a gépek szer- kö,·etó táncmulat ágon ,·ett 
kezete. veLerlést• cs \"izlágyi- j részt a vendégek. majd m·· 
tási mód.-zcreirol érdeklodtek. nap tovabbutaztak Budape 
A ftitoház1 la1o"atás .·or,in a I re. 
legszembet(mobb volt sza- B. M. 

Befejeződött a Prága-Kassa közötti 
vasútvonal villamosítása 

A Csehszlot·á.k Szocialista 
Koztarsasag egyik \ a ull fo, o
nalan. a Prága-Kassa kozotti 
,·onalon jumu, elcjen befejez
ték a v1llamo íi.iist. A c»eh zlo
vák vasúti teherforgalomnak 
csaknem a f k,t ezen a fo\'ona
lon bonyolítják le 

A ten·ek szerint a jövo év 

Uuligánol-. 
garázdálkodá-.a 

, egé1g clké,;zQl az é akny 
gati Decin határállomas 
Praga, valamint Kassa és 
szovjet határon lcvö Cier 
Nad Ti.-;ou közti szakasz vll 
mosítása is. Ezzel a Cseh z 
vákián végighúzódó kel 
nyugat i rányú vasúti fővon 
ról eltlinnek a go«mozdony 

kezdés). Például. ha a dolgom 
b k. 1

1 

i::at: Bp. !\'yugail-pál11audi:ar, 

ko,·etó 30 napon belül újból az pera az Sxer ncsés kár S lt 
r.rnnkavlszonyba lep, szovjet- , . 'tá • ,al 

Az angol i-asutak heten-
t.n!óbeli munka,,sz.onyát folya- A -vasutasszakszervezet kul-

1 
A .  bfrlet _ _  kibocsá sat: 

-• ·1 
a 

I Ocs1ak GyőrQI/ alloma.sunk ! kent átlag 2000 fontot költe-

sel és h idromechanikus m 
hajtassa! bir. A gyartás 
majdnem tel.,esen mellözí 
. zi.nes Jen,ek a.lkulma.zá.sá 

A fialalol.. pál) aUd\ &r 

Az  NDK rostock kik" 
jének palyaudvarát" ifj 
pályaudvarrá nyilvánítot 
A közlekedésügyi minis 
rium és a vasútig:Jzgatósá 
vezetői messzemenö ta 
gatásukról biztosították az 
dolgozó fiutalolcat. 

n,utosnak lehet tekinteni. túrnn·e!ési és spoTtosztalya az k'.i}turnet.·�Ze11 e� .t,;o-rtosz.a 
11 ' má!ha.::ó)a egy k �jJel e'7ll férfi- , 

nek a Glasgow kórn11éld hu-
(Munkaügyi Minisztérium Operaház iga.::gatósagát•al meg- �!o kíva_nJa _segitent. h_0{111_ a 

I 
kabátot talált az allomás terű- liganok áltaL okozott károk 

nunkajogi Önalló ObZtál;r. allapodot.t, hogy a vasutas dol-
1 7ovarrutol tavolabb lako_ ;as- letén A forgalmi irodában si- helyreállítasára. A Darázda 

11.840 (1961-(36) sz.) gozók ze™;i .kultúr_�z� igényei- u(as dolgozók i.t megtekm:h
�

-
kerúit megá,l1.a,pltani. a tulaj- fiatalok eg11 . éjjel hét sz�rel

n.ek kielég,té�e cé!Jabol aZ 196� 
1 

sek: meg_!iallga.thassa.k e-e 
t don-0s kUétét. A kabát belsö veny ellen indttottak tama-

Munkaviszonyban -62�s _színházi _évadban, kellő a nepszeru operákat. 
zsebében a. személy- és egyéb �ást:. Az„ ablakokat k�vekkel 

s.:amu ielentkezes !set�n, a �u- Az elóa.dások , 1961. ,io-i,em- 1 zr,azolranyok, fontos okmányok es so_ro_su_t·egekk_el t•ertek_ be. töltött idők sz6n,lfása d.apesti Erkel Sztnház negy ber, 1962, januar, mllT�lll-$ cs I mellett 900 forint készpénzt is A kulonos merenyl�t 11ta11 19 
Az Mt. V. 93_ §. (l ) Lekez.<.lé- előadására tl(l.SUfas bérletet bo- május hónapok hai-madlle 1;a- találtak. ko_cstt _kell��t 3arítomuhclybe 

sén rendelkez se ,ki .,lui, csát ki. slirnapján délelőtt 11 órll:kor Másnap htesftették Halics'ka kuldem. ,Negy utas sulyosa,i 
kez�öd�ek. A �érwte� ,.eg11- J..ászlót. az esztergomi Füszért megsebesult, 

Az ifjú vasutasok me 
r,adták, hogy mindent el 
vetne!, a kitűzött célok m 

hogy a folyama os m;;nka\'i- A bérletsorozat műsorán a s.wn reszLetben fLZethetok. dolgozóJ'át. hogy 4Z állomáson szony megállapftasánál a meg- dolgozók által leg;obban igé- · 
zuk·tr. "lkü" l "t··1t··tt mun Jelentkezn' lehet Bács-Kis- átveheti elresztett értéktár-s 1 :.is ne e, o o .. - r.yelt, mps::erú operák szere- • 

kav1szonyt" ·ell figyelembe pclnek, mint ,például: Erkel: kún, Györ-Sopron, Fejér, Hc- . g, alt. A háromgyerekes csa
venni. Iunkavlsz.on}'ként pe- -i;es Komarom, Pest. Nógrad, 

l 
!adapa alig talált szavakat, 

dig csak a ,.munKavállaloi · Bán� ban; Mascagni: Param- szo'lnok, Vas és Veszprém me- l>l'!'u meg1�szönje a becsüle_tes 
(mun:.i.--. alkalmazo.t) minó- becsület; Leoncat•allo: Ba.jaz- í/1/e terúletén dolgozó ,z;asuta- llk!gtaláló neme.s e eleke�ete_t. 
�égben eltöltött idÖt lehet te- zók; Asz.af�v: Bahcsiszeráji s?k.nak a szakszervezeti bizott-

1 
Bo Laszlo 

!önteni a ,,rnunkaadoként, . szckökú.t; Verdi: Trubadur, ságok,uij 1961, júliU& 25-ig. Esztergom 

Szudánban feloszlatták valosításáért. 
a vasutasszakszervezeteket 

Az Associatecl Pre s khar
tumi tudósítoja Június köze-
pén jelentette, hogy a zu- A 
dáni fegyvere · erők JegfobiJ n,g 

Új, kétfrekvenciás 
villamosmozdony 

tanácsa felo zlatta a szudám ere<imtnyekd, amelyeke1 .,_..., ..... ...., ................................. .., ........................................................... .., ............................................................ � vasutas dolgozok szakszerv ... - jus cJsö napjaiban a legúja 
zeteit. Ezeknek a szal,s.<er- ' llpusú elektromos vonatj 

Észak-Rhodéziában nem tanu lhatnak 
szakmát a bennszü löttek 

tszak-Rh.odézia földrl'ljzi 
szempontból Közép-Afrikában 
terúl el. Területe 290 OOO négy
zetmórföld. Az országot 3 mil
lió airikai 72 OOO fehér telepes 
e,, mintegy 7500 másfajta nép 
lakja. Jellege egyrészt mező
gazdasági, de ásványi kin
�sekkel is rendelkezi:{. Lei:
jelen tösebh ásvánYi kincs.;> a 
r z. A világ harlnad.lk le;;
nagyobb rcztermelö orsz.áJa. 

Észak-Rhodézia nág n�a is 
úgynevezett brit Dl-Otekto
rátus. A fehér telepesek im
már több mint 72 tVC U.i-

nek a közép-afrikai or57.á.., 

lakosai nyukán, Az e;:ész 
dic.;tetlen protektorátus a,att 
az afrikaiakat a brit és i.czö• 
vet ge;; hatalmak az irr.pe
rialista elnyomás ,ee;kl'lön
bözöbb fajainak vetetwli: 
alá. Minden gazdasági. tár
oadaJmi és p0litikai beren
dezJcedés célja az volt, hoi.v 
az országban élö maroknyi 
fehér telepes javát szol-
gálja. Az embertelen ki-
zsákmán11olás következmhtye
ké nt 3 millió afrikai keser
vesen tenaeti é lebét. 

Különös örökösödés 

Nagyon érdekes az or-
szál( történelmi hátt�.-e. Az 
angolok ÉSzak-Rhodéz•át az 
örökö,,ödési alaoon uralkc. 
dó törzsfönökökkel 1-ötött 
fondorlatos szerződések á1-an 
vették birtokukba. Az ani,;,,; 
uralom teruit csupán tört.é
nelmi véletlen. 

A gyarmati rendszer tgá
j.ínak lerázásáért folyt.:itntt 
harc már 1946-ban me�kez
dódött Közép-Afrikaban. De 
az előrehaladás és a fcj)ÖdPi 
útját keii:vetlen ,m;don el
torlaszolják, a bencis:ci.ilot
tck ellen szinfo cl VIS�lhe-

tetlen törvényeket hoznak 
a gyarmatosítók. 

Ezek a törvények -:.-s:ik ar• 
ra jók, hogy embertelen 11,ó
don kii.sákmányolják a benn-
szülött lakosságot. Ho;:y 
ltszak-Rhodéziában milyen 
körülménvek között élnek 
a színeB „ bőrűek, azt érdf'
mes közelebbről is !lle;{néz-. 
ni. Az airikaiak évi átlag
fizetése 48-50 fontra rúg. 
Ezzel szemben az európaiak 
átlag 1500 fontot keresnek. A 
3 millió afrikai számára 
mindössze két közé;>iskolat 
tartanak fenn. Míg .i 72 OOO 

f.ehér telepes gyerekei előtt 
10 köz.épi. kola áll nyitva.. A 
72 év óta tartó elr.u:imaá 
atatt mindössze e(11/ afril..ai 
számára tették lehetővé, ltogy 
orvos, illetve ii(/1/Véd. Zehei
sen. 

A gyerekeknek például 
nincs lehetőségük, hog_v i..
kolába járjanak. Szo<'á1is 
juttatások egyáltalán nem 
állnak a munkások rendel-
kezésére. Söt, méJ;! azt is 
tiltja a rendelkezés, hogy 
szakmát tanuljanak. A ln'ar
matosítók még a mozdonyiú
bői beosztást Js szakmána!!: te
kintik. Azt tartják, ,1,,gy az 
túlságosan előkelő beosz
tás egy berm.sztilött számára. 
Egyszóval ebben az OTSz:ála!
ban az afrikaiak teljes mér
tékben ki vannak szolgál
tatva a tőkések kényének.
kedvének. 

A szakszervezeti gyűléseket 

törvény tiltja 

tszak-Rhodéz!ában törvény 
ttLt;a. lwg11 bármiféLe aak-
szervezeti D11ű.lést tartsa-
nak a dolgozók. Gyúlésezni 
c,·ak rendőrségi en�edéll:V<"I 
lehet. A rendőrséla! szabja 
�g, hogy mennyi ideig tart-

hat a gyűlés és ott miréil be
szélhetnek. Ha ezt n•= ta1t-
3ák be, a vezetoket ,e, rtóz
tatják. Sztrájkolni sem le
het, mert a rendőrséf! sor
tüze vár a dolgozókra. Az 
újság, a rádió. a mozik is 
mind a gyarmatosítók J<e„é
ben vannak. Ezeket a propa
gandae.,zkö7.öket is a rrunká
wk ellen al.kalmazzá1<. 

Az orzá,,."Ilak egyetlen 
vasútvonala van. Ezt a vona
lat kizárólag a rée:bányák 
miatt építették a mot.:lézia! 
vasúttársaság kezében van. 
A fehérek kényelmes kc
c,;.ikban utamak, oda afri
kaiak nem szállhatnak be. 
Az ő számukra roz<>_ga vago
nok állnak rendelkezés�e 

A tehers?..állítás a téké<e-1
, 

kezében van. A munkakörül
mények és bérek a közle
kedésben még az ipari mun
kásokénál is alacsonyabbak. 

Afrikában már m�kondult 
a vész1h-arang. Ez jelzi a ;nrar
mattartók suímára: it, az 
idő, hogy átadják hatalmu
kat az afrikai országok tör
ténelmi gazdáinak. Egyre több 
afrikai ors7,ágban szegülnek 
ellen a kegyetlen elnyomás
nak. Az :E:szak-Rh•JdéziátoJ 
nyugatra fekvő Angola népe 
is szembefordult a �,:,rtugál 
zsarnoksággal. De szervez
kedik a nép a többi _gyarmati 
sorban sLnylódő orszál!ban is, 
hogy mielőbb lerázha;sa n:va
káról a gyarmatosítók igá
ját 

vezeteknek mintegy 25 OOO kal eíértek. A BB 20 103 
tagja van. , pu,i.l. 51/ Koure:cvenc:iás 25 0 

A fegyvere erők legfőbb voltos villamorn1'.)�clonyt 
tanácsa azzal „vádo]ja" a vas- Strassbourg-Mulhouse von• 
utasszakszervezeteket, hogy ion p, óbálták ki. A vonat 
nyíltan megsértették a sztrái- probaút utolsó napján é1 
kot tiltó alaptörvényt. 1 el legnagyobb sebességét. 

1 18 óralmét lüld (190 km) 
Új típusú diesefmozdony bességét 37 mérfóldön át t 

tolta. A mozdony, am 
mindössze 82 tonnát nyom, 
kocsiból álló 217 tonna súl 
szerelvényt vontatott. 

Luganszkban, az októberi 
forradalomról elnevezett 
üzemben megkezdödött az 
ú; TG-106 tipusú motor
vonat építése. A motort 4000 
lóerőre tervezik. A Szov
jetunióban elsö alkalommal 
kerül gyártásra egyszaka-
szos motoros mozdonyegy
ség, amely nagy erökife;tés-

Az új mozdonynak két 
torja van. Mindkét mot 
egy ikertengelyes alvá 
hajt és silicium rektifikát 
ral van felswreh·e. E kísér· 
tek a motor kiváló tulajdo 
ságait igazolták. 

Modernizálják a finn vasutakat 

Az egyre nagyobbodó forga- l gaznak. Az elsö példány 111 
lom miatt a finn vasutakon I re készül el. 
szükségessé vált a régi fel- A hálózat 20 százalékát 
építmények felújí · , a gör- legfontosabb és legforgalm 
dülő állomány, az üzemi be- sabb vonalakat - 10 év ala 
rendezések korszerűsítése. A villamosítani fogják. A terv 
múlt évben 1760 km hosszban a parlament most tanulm 
cserélték ló a síneket, 1965-re nyozza. 
a. teljes i,asúti hálózat mint- 1 A modernizálási tervbe út 
ew hetven százalékát, vagy- tozik a jelzőberendez.ések f 
is 4000 km p6lyát akarnak fel- , újítása is. Jelenleg 19 áll 
ú,jítaní. son milködik automata vált 

Az utóbbi években igen sok állító berendezés. Ezek s 
dieselmozdonyt állítottak for- mát 1962-re 60-ra akarj 
galomba. Ezeket az 1850 lóerős növelni, s ugyanebben az é 
gépeket Finnországban gyár- ben 450 km-es szakaszon m 
tották. JelenLeg a hazai gyá- l automata forgalmi akadál 
rak 20 Alsthom típusú 2800 

J 
jelző berend 1Ns Je!Bze 

lóerös mo.zdon11 építésén dol- ve. 
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Eredményes tanév után 
Nehéz megszokni, de nehezebb elfelejteni Várpalotát 1 

Oktalan megkülönböztetés 
Uzsabánya hazánk egyik 1eg- A szegedi Vasútforgalmi egyhónapos gyakorlati kikér,.; 

korszerűbb. gépesített bazaltkő Technikum hatalmas épület- zésre elhelyezést. 
Felnőtt ez az állomás. Ki-

1 
az embereket. Ezen a jól szer_ megkülönböztető érzékkel vá- bányája, A kő fejtését-01 a ra- tömbjeiben nagy a csend. Csak A vasútforgalmi Te�hnikum 

nőtte nyűtt cipőit, megizmf)So- vezett dinamizmuson Varga lasztják kellé a szolgálat ko- kodásig mi nden munkafolya- a tanári kar végzi az iskolaév igazgatósága és tanári k:i.ra az dott. Nehéz testi munkássá ér- József felügyelő. állomásfőnök molyságát a magánélet fiatalos matot gépek segí4;égével vég- befejezés�vel �áró „ t�nniva!ó- 1 új oktatási évben nagy gon• lelte az a tíz év. mióta maga a tartja a kezét. A vasutasnapon önfeledtségétől . zik. kat. A ket tanev kozotti szun• dot fordít an·a, hogy ;i tech-,·áros is levetkiizte múltjának lett kiváló vasutas Többet Hazai és külföldi kirándulá- Ez a három műszakban dol- idő különböző programjait, 1 nikum fiatalJal megt::tláljl\k sivárságát 1945 döntötte le a akar nyújtani beosztottjainak, saikl'a együtt mennek a férfi- gozó üzem a port valósággal feladatait beszélik meg, terve- 1 

számításukat a kultúra. a barakkok és viskók világát, mint a maga küzdelmes fiatal- és női dolgozók. fiatalok és ontja magából. Bizony, i lyen ket dolgoznak ki. sport és a továtJhképzés min-hogy romjai fölé moderr: vona- öregebbek. Érdeklődési körük körülmények között nem kelle- Húsz osztály hatszáznegy- den ágában. lú munkásl&kásokat emeljen. kiterjedt Olvasottak ezek a mes Uz abányán szolgálatot h t t 1 · · · d lt l Mert a kicsiny bányászközség- fiatal 1égényemberek. akik e teljesíteni . mert nemcsak a 
ve� a anu OJa . rn u 

� 
�

� Az iskola l@azgatósJga ter-
ből szocialista várost fo1mált falak között élnek. Jól öltő- bánya dolgozói. hanem a vas- tS_�o_laé". :efeieztevel az orsz_a � vet dolgozott ki egy iskolai 
a munkáshatalom. Várpalota zöttségük elrejti a rangot. uksok is ki vannak tév-e a por- kulonh?�0 szolgálati helyeire évkönyv kiadására. Ebben az 
ezekben a napokban ünnepli Igen, így él, !gy dolgozik 6rtalmaknak. A ,·asutasok kö- �rmel�r gyakorlatra, _ vaKV iskola életét, történetét 1rjúk 
várossá kiáltásának első évti- most a várpalotai vasutaskol- ziil mégis csupán hal fo része- Pthenm. A 646 tanulo kozul meg Sziládi Sándor 
udél. 

�����)ín����� 
lcktíva, ahol annyi ember meg- fül por-pótlékban. a többi nem. 154 nappali és 72 levelező . - ■ e ■  ---

Sok minden megváltozott tíz fordult már. Pedig semmivel sincsenek elő- �agoz�ton tan�ó ha_ll;;::ató 
év alatt. Ahol az utas átulaztá- Az állomás most együtt ün- nyösebb hely7.etben. mint a erettsegizett. . Az is_kola atlag¾ 102 /1,elyett 
ban felhúzta az ablakot. hogy �,•.-:'.'1��" nepel a várossal .  Augusztus bánya dolgozói. 

1 
�,1 2· A leg3ob? �tl�got a II. 

10.i s!ZÚzalél. ra az üveg ollalma alól nézze a 5-én a városi ünnepségek ke- Ez a megkülönböztetés nem evfolyam tanuloi ertek el :3. 18 
sivárságot - ott most korsze- ,..,, • ...,-=,.. retében az állomás dolgozni 

I 
helyes. A dolgozók joggal kérik I ponttal. A békéscsabai vasutasok is rű bányaállomás lüktető moz- vas_utastalálkozót rendeZirlek �� a� illetékeseket_ hogy vi�gál· A v�gz�s _tec�nikumista� k�t jó eredményekkel köszöntöt-gása hívja fel a figyelmet. el�o ízbery osztjá� ki a „10 ev 1 ;_ak m� helyzetuke� <es a_bany_a I 

ta_nulo kivetelevel .a„ vasutn,il ték a Xl. vasutasnapot. Az Várpalo1 a kilépett múltjából Varpa!otan"•jelvenyt azoknak. ! oolgozo1h0z ha,onloan oket 1s 

I 
kerték elhelyez.kedesukel. Mar állomáson Börcsök János és A vonal legho szabb állomása akik tíz évet dolgoztak vagy . n'.szesítsék por-pótlékban. a kihelyezésük is megtörtén�. Alföldi Károly forgalmi szol• lett. Vonzó épületei, virágos sága volt. S az okos nevelő dolgoznak ezen az erős sodrású Bognár Károly A teenikum többi fiataljai gálattevő brigádja jár élen a peronja megnyu!\tatja a sze- szótól emberi sorsok !ormálód- állomáson. Tapolca szintén állomásokon nyerlek vállalások teljesítésében. A met. Az érdeklődő pillantás PDk. Legyünk ott. osztozzunk örö- Börcsök- 108, az Alföldi-bri• egy pillanatra megpihen az A hajdani ágyrajárók utódai mükben mindazok. akik szív- -------------------- gád pedig 1O90,0-os eredményt Inotai ?Vorember 7. Erőmű im- emeletes legényszállóban éli k  tuk a kis bányászváros szén- ért el a kocsitartózkodásban. pozáns falain. Öblös köcsögök életüket. Az ajtón 11lépve is :nonoxidtól szennyezett levego- Hasonló eredmények szület-és karcsú kémények intenek fel

i
üni

� 
a fel

;
al: .. l lamunk jét. Akik ma sem húzzuk fel F elhíYás az utazás színvonalának tek a kereskedelmi szolgálat--issza, hogy Palota után Pét so go ot for itott arra, hogy az ablakot. ha átutaztunkban r..ál. szabó János raktárnok gyárépületei ejtsék bámulatba 0tth01105a n érezd magad. Légy Várpalotára érünk. Le0yünk 1 ·  a látni vágyókat. hálás! Vigydzz a rendre!" Az ott közöttük, akiknek s;orító emelésére �ft:;�:

ja
tili�11�U:o��ftlsi\� A szén, az olaj, a műtrágya intő

1 
szó

t 
_után 

t
már i:ie� okoz marka lehúzza az abiakot. hogy A B ,_, t K 1 1

. , f 1 - vét. hazája van itt. Emberek, gé- meg epe est a isztasag es kul- kihajolva csak egy pillan tás- i..uapes e e � csomo-

, 

ordu elo. A személyvonatok 
pek, szív és ész neme� össz- turáltság. Szállodai színvonal ra is kitekmtsünk egykoti pont dolgozoi a vasutasnapot kocsijainak belső és külso A fűtőház dolgozói is telje
hangjából születnek új és ki- talán? Nem! Mégis kellemes munkák színhelyére. megelőzően _elhatáro�l:ík• hogy tis_ztasiigát, a világitást, !ütési sítették vasutasnapi vállalá
magasló eredmények. A máso- otthona a vasutas fiataloknak. Nehéz megszokni ezl az állo. a tervmutatok ielJes1lése mel- 1doszal�ban a szerelvenyek saikat. A munkában a fiatalok 
dik negyedévben a terhelési Szőnyegek, függönyök, v1ra- mást. Különösen nehéz volt a lett különös gondot fordítanak elöfutését a legmesszebbme- jártak az élen. A KISZ-bdgá
tervet 1 1 2,3 százalékra, a ko- gok ,fürdő, központi fűtés, rá- múltban. Egész embert kívánó a kulturált utazás színvonalá- n&kig bi ztosítják. dok főként a túlsúlyos irány• 
critariózkodást 110,8 százalékra dtó és televízió, könyvtár és feladatok halmozódnak min- n��-emel�ére. A csomópont • A k�eti csomópont dolgozói vo�tok tov�bbltásában étwk 

Kik azok, akik az eredmé- rem, betegszoba és orvosi ren- lemi és fizikai erőfeszítésre van szervezett sz<><;ialu;ta . mun_ka- nak továbbnövelé.;;e érdekében A pályafenntartási dolgozók 
teljesítették. fotoklub, társalgó és kultúrte- den egres szolgálatban. Szel- kulonbözo szolgal_at1 helyem a kulturált utazás színvonaJá-

1 
el Jo eredmenyeket. 

nvek mögött állnak. Tóth Ká- delő áll rendelkezésre. Az üze- szükség, hogy valaki megállja verseny kerE;tei:i �lu; több felhivjak az ország valameny- a ''.állalt 1�2 _hel)'.ett 105 szá
roly térfelvigyázó, Boda Jó· mi konyhán miod�nnap meleg a helyét. Ha pedig megállta; figyelemre melto vállalaSt tet- nyí pályaudvarát, csomópont•

] 

zalekra te!Jesitettek a terv� 
-zsef vezető váltóőr, Kiss Mag- ebéd és meleg vacsora várja a élete próbakövének tekinti. Az tek. . , . .. .. _ ját, kis- és középállomását, A vasgyűjtésben a KISZ-bn• 
da távírász, Nemeth János váJ- munkából hazatérőket. emberiesség, a munka értelme Vallalasaik kozott , clso he- hogy vegyenek részt ebben a gádok 8000 forint értékű vasat 
tóór, mindannyian a szakma ű- .t_:,.z otthon falain belül meg- és értéke pedig, melyet maga lyen

. �zc_repel a palyaudvar mozgalomban. gyűjtöttek, Boldizsár Gyula 
jú mesterei . A vasutasnapi mű- szunnek a rangok, hogy család- mögött h;,gyott, nem engedi, hely1segernek kifogástalan 
szak kiváló dolgozói Kovács da fo1J11álódva segítsék és meg_ hogy clfelejtkezzen róla . . . tisztántartasa, a helyiségek ;;;-,,,,,,,,,,,,,....,:.�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 
Isti:d ,i váltóőr, Vörös József 

I 
értsék egymost. A váltóőr Róla, a jubiláló városról . a kúlsó _és bebő ké�nek szocia-

� raktári munkás, Pál Dezső to- együtt !:,.kik a tisztjelólttel, a ho!SSzÜra nyúlt, bő vérű állo- h,st_a �zem . J�llegct kidombo- � Ke'pRI, a balatonkenesei' ·1f1·u'sa'g•1 e'p'1to··ta'borból latasvezető, hogy csak a leg- forgalmi s1.olgáJatte,·ő a távirá.

1 

másról . . .  ; nto kialakítás�, karba�_tart�- � l:r. 
jobbak neveit említsem. 1 szával. l\Iind�z nem me1:y_ a Szabó Béla Veszprém-külső ��; a szolg'.'lat1, hely k k01;1Ye- l 

A munka kovácsolta össze szolgálat rovasára. Valamiféle - volt várpalotai dolgozó „end<; viragos1cása . . A pálya- i; 
ud,·aron :me;;sz�n·ezik az uta- � 
sok kényelmét szolgáló, meg- � 
bízható tájékoztató szolgála- � 
tot. Fokozatosan emelik a s=- � 
ciáHs és kulturális létesítmé- � 
nyek színvonalát és gond05- � 
kodnak e bel.}iségek zavar- � 
tal:m igénybevételérol. � 

-·· _ Jlki még sohasem késelt . . .  
ősz haju, fürge mozgású, 

középtermetű :t'.érft Tóth GylL'• 
la vasöntő. 34 éve dolgozik a 
Landler vasöntődéjében. Ami
kor kezdte, 19 éves volt, most 
53. A vasutasnap alkalmából 
közel három és fél évtizedes 
munkássága elismeréséül ér-
demes vasutas kitüntetést ka
pott. 

M it mondanak Tóth Gyulá• 
ról munkatársai ?  

Urbán József brigádvezető: 
- Régi, megbízható öntő 

G11ula bacsi. Kis méretu alkat• 
részek formálásával foglalko· 
zik, selejtje úgyszólván soha
sem volt. Precíz munkájáért 
-..iegérdemli a dicséretet. 

amíg nyugdíjba nem megyek. 
Az üzemben meg két éve 

van Tóth Gyulának, hiszen a 
nehéz és egészségtelen munkát 
végző öntők 55 éves korukban 
nyugdíjba mehetnek. Ez ugyan 

nem kitüntetés. de ebben is a 
neh z ftztka munh"'át végző 
emberek iránti fokozott meg
becsülést juttatja kifejezésre 
népi államunk. 

L. 1. 

Szerepel a vállalások között � 
az is, hogy a csomópont do!- � 
gozóinak hibájából az induló � 
személyvonatoknál késés nem � 

� 
� 

Új utakon� új eélok fel-%. halad 
a MÁV Gépja-vÍtó UV 

l! 
l! � 
l! 
l! � 
� 
� 
� 

Még sokan emlékeznek a 
I 

k�zd.ett_ _hosszúsinesí�és nyíl• tűnő minőségben azóta is � 
. Kapagyá1Ta" a Rák05rende- vanvalova tette azt is, hogy folyamatosan ontja ezei..et a :í 

A balatonkenesei vasutas ifjúsági építőtáborban már tel
jes a létszám. Egy-egy turnusba.n mintegy 150 ifjú vasutas 
tevékenykedik az üdülőtelep területén, pihen és szórakozik 

a magyar tenger partján 

A vasöntödei pártalapszer
vezet titkára. Korecz Károly, 
így vélekedik róla : 

�n húzódó �égi pályafenn-

1 

a régi kézüektetési mód- termékeket. 
� tartási telepre, amely bece- szerrel nem lehet .  tovább dol• 

Új utakon i; 
nevét az ott tárolt gyon:irJó gozni. Ehhez _j�rult meg. 

� A 11.ézila.bda-pályán f"ls<>rakozotl fiatalokat Gróf Jó:zscf e1v,árs, a kapáktól nyerte. A fejlodes, hogy a dieselesttési progr� :-. •zak.szen- titkára köszöntötte 
- Régóta ismerem Tóth 

G11ulát. Szorgalmasan, szépen 
c!ol(lozik. A munkafegyelem
ben igazén példát Lehet róla 
venni. Az üzemben töltött iU 
éve alatt egysze-r sem késett a 
munkából. Csendes, halk sza
vú ember, akiben él a közös• 
sé(li szellem. Én is örömmel 
1avasoltam a kitüntetésre. 

S mit mondott a kitüntetett? 
Éppen egy újabb öntőforma 

készítését kezdte meg, mikor 
munkahelyéhez érkeztünk. Fe
lénk fordult, válaszolt kérdése
inkre, de közben rendezgette 
az öntőmintákat. 

a műhely az egyre terjesz- kiszorította az Északi Jar- A sokoldalú üzem valami- J; 
kedő üze� az itt előállított műjavítóból a pályafenntar- kor a Soulavy-dobok készíté- � 
különféle 'vasútany�gok .ió- tási kisgépgyártást és a biz- sével kezdte a biztosító�ren- � 
bíre a ,,kapagyár" becenevet tositóberendezések gyártását dezések gyártására való át- � 

is. térést, ma viszont valameny- � is sutba dobta. 
A MÁV műszaki vezérka- nyi típusú jelzót, állítókészü- � A felszabadulás utáni 16 

ra ezért úgy intézkedett, léket és egyéb berendezést is � 
esztendő alatt hatalmas fej-

hogy át kell alakítani a fel- készít. A vállalat gyártja és � lődést ért el a vállalat. Előbb építményi vasanyagjavítót javítja az építési és pálya- � Felépítményi Vasanyagja,>í- olyan kisgépek gyártására fenntartási szolgálat vala- � tó
, 

m
ost MÁV Gépjavító 

és javítására, amely a MAV mennyi elektromos, benzin- � üzemi Vállalat néven fon- Gépjavító üzemi Vállalat motoros és kézimeghajtású � tos, nélkülö2lhetetlen mun-
profiljához hozzátartozik. kisgépét. Kisgép-gyártásuk � kát végez. Hozzf.tartozik a Ez a folyamat azonban nem gyors ütemű fejlődését mi sem � szegedi volt pályafenntartá- mostani keletű. Már régeb- bizonyítja jobban, mint az. � si műhely is, amely országos ben átvette az üzem a Kro- hogy 1958-hoz viszonyítva � jellegű gyártmányai, mint lupper váltóállító- és tár- több mint tizenkétszeresére � például oorompók, pályak.o-- csa gyártását, mert a !kinti nőtt a termelés, s tavaly nem � 

♦ 

- AmikoT én kezdtem, bi· 
i:ony, nehéz volt a fiataloknak. 
Csak a féktuskók öntését bíz
ták rám, mert az volt a legne
hezebb munka. Tanulni, szebb, 
bonyolultabb munkát végezni, 
nem engedtek az idősebb szak
munkások. A kenyerüket fél· 
tették tőlünk, fiataloktól. Még 
az őntómintákat is eldugtcik ... 
l\fost nincs szakmai féltékeny-

esik. motoros pályamesteri cégek nem tudták kielégí- kevesebb, mint 25 millió fo- � hajtóká'k:, különféle biztosító 
teni a vasút teljes :szükség- rint értékű kisgépet bocsá- J;I A rövid kis linnepség utm a tJa. 

berendezési alkatrészek gyár- letét. Hasonló módon átvet- tottak a vasútépítés ey pálya- t tatok munkához li.tta.k. �IGbb a 
tása, valamint szürkeöntvénv • 

. 
1k . , �• sátrakat 1·en<rezték be, majd 1>rog-

ték egy másik gyártól a sín- .enntartás rende ezesere. li!:' ram szerint dolgoztak t.o,·ább termelése miatt fontos ki• vándorlást gátló kengyelek A MAV Gépjavító ÜV ki- � egészítője az üzemnek. 
gyártását. Ma már mindkét sérleti műhelyében végzik az �t fl!!�!!l!!!ffl:!ffl!!W�W!l?'J!"WW 

Múhelyfónökségból 

gépjavító vállalat 
ség. Tanulhatnak, fejlődhetnek A műhelyfőnök"Séget 1949• 
a fiatalok. ben önálló üzemmé szervez-

Azután arról beszélgettünk, ték át. Az elmúlt hetelcben 
hogy mit tart munkájában a pedig felvették a MAV Gép
legfontosabb követelménynek? javító Vállalat nevet. A fej-

- Szerintem a lényeg a pon· lődés menete tette indokolttá 
tosság. Ha a formázást ponto• ezt a lépést A gyöngyösi Ki· 
san végzem, ha Üf?yel�� ar-ra, térőgyárnak· 1954-ben tör
hogy a formaszekreny ?s�zera- tént átvétele már jelezte, 
Kásánál ne legyen eltolodas._ h!' j hogy a két !hasonló p1•ofilú 
az öntés pontosi:n az „ el�i,:a· 

vállalat egyikét át kell szeraoknak megfeleloen . tortenik, 
vezni. fgy is történt. A ki• llkk?r nem le�et ba1.. .. , térőgyártást azóta Gyöngyö-Vara�lanul ert �. �•tuntetes

� sön, az egyéb szerkezeti de annal nagyo�b oromet oko 
nkákat MAV Épület-zott. Ebből is latom, hogy ér• mu 

, 
a _ .. , . 

demes volt szorgalmasan dol, elemgyart_ó . r�nokseg, ill
�

�e 
goznl, mert megbecsülik a a MÁV Ep1tés1 �ptelep \eg

gyártmányból fedezni tudják újonnan tervezett gépek pro- �i 
a MAV szükségletét. totípusainak gyártását, ezál- �t 

A hos.szúsinesítő és kité- taJ a sorozatgyártás jobb mű- �
rőjavító részlegeknek a be- szaki feltételeit teremtik meg. �' 
rendezéseit is legyártotta, Itt folyik jelenleg a hidrauli- �. ' . 
majd az ívfény-hegesztéses kus vágányemelő, motoros �: 1 , 
hosszúsinesítés technológiáját bozótvágó, nyomtávszabályo- �: t ' 
dolgozta ki a vállalat. Díc:sé- zó és vág.\nyrnérő prototí- �! 
retükre legyen mondva, hogy pusainak gyártása is. �; a dolgozókat ők képezték ki Az új profilnak megfele- � 
és az első 10-0 km-es hosszú- lően a meglevő szerszámgé- f ' 
sinesítést is ők végezték el. pek és egyéb berendezések ki- � 
Kettős biztosítóo1/'Únlből ma cserélése is szükségessé vált. � 
már negyed<lvenként 1,3 mi!- Az új beszerzések között már � 
lió darabot gyártanak. Mi- ott láthatók a legkorszerűbb �, 
11el ez fedezi a szükségletet, eszterga- és revolverpadok. �( 
megszűnt a biztosítógyúrűk 

j 
horizontál m_aró-, fúrógépek �

importálá!a Nvuga.t-Német- stb. 
j országból. Még valamit: né- A MAV Gépjavító VV dol- � i 

h.án11 évvel ezelőtt kevesen gozói új utakon, új célok � 1 
-..._,.,, " 

hitték, hOffll Magya<'<Yrszáoon felé haladnak, hogy sikeresen � -� 
m.unkámat. tgy .szeretnék d-al- zi. 
oozni ezután is mindaddig, Az 

ez az üiem mer,oldja a gró- építsék a szocialista vasutat. � "'-,.._,....,_,., 
ellmforradalom után wer-gvúrú prol>lémcit é3 ki- - oj -, 1' lllWlka után Jól- az Idei., bclséges ebéd a tágas étkezdében 
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Pályaválasztás előtt 
Amikor ez a riport készült, a 

I 
építésének. javításának mód

Vru;útgépészetl Technikum fo- szereit, ismerkedtek gazdálko
lyosóit ünneplőbe öltözött, iz- dás! és üzemszervezési kérdé-
1. ;;omrr•I �� t;;�v!: �� I sekk� is. 
PES<�tté'!t be. Az utolsó ttagy I Az iskola lépést tart a =

erópróba, az érettségi el0ti! • <len: '<>ch1toliiOU1, �Uá.r<i.cH:11!, 
ünnepélyesség honolt minde- a r...;:kor•.::rúbo ,�egmu,,..t:álást 
nütt. módszerekre tanítja a tanuló-

Azóta elárvultak a zsibongó kat. Egy e.sztergapadra például 
t.ermek, a fiatalok nagy rcsze hidraulikus másolóberendezést új iskolát kezdett, az élet isko- szereltek. Xemrégiben besze
láját. S hogy az iskola jól ké- reztek egy revoker-esztergapa
szit az életre, annak bizonyi- dot is. amelyet tömeggyártásra 
téka. hogy a tanulók négy év hasz:nálnnk fel. Megtalálható 
alatt az általános tantárgyak többek között a keménysé-gmémellett elsajátították a vasúti ró készülék, az önmükooó hó
vontató és vontatott jármüvek fokszabályzó kemence stb. 

80 OOO forint bérmunkáért 

Miért kell a balesetet azonnal jelenteni 

be kerülök - mondja. - Ez
zel régi vcigvam teljesül. Csa
ládi h<1{111omány ez már ruí
lunk. Nal71/(lr,ám ia motorsze
rel5 vo!t. !� a. motorvezetói 
vizsga méa hátra t:an, de rajta 
!-eszeit, hogy rikerül3d, •. 

Találkozunk érdekesebb Az üzcmellenór7.ksek során befejezése után, mintegy há-
1 

mint például Tapolca mflOná. 
esettel Is. Egri Gábor múvész- száma,; szolgálati helyen üze- rom óra múlva ment. A kör- nál -, hogy Márkua Dezaó mű
csa1ádból származik, apja éne- m, vállalatnál találkoztunk zeti orvos védooltfu-a már ha- vezető nem gond06kodott SziU
kes az Operaházban. , olyan esetekkel. hogy a bal- lástalan volt. Június 21-én a py1 Rezsó mozdonylakatos 

- Miért választotta a va.sas- esetet a sérüllek nem jelentik s-2tiilt tetanuszmérgez.é ben június l 7�n tört.ént balesete 
fzakmát? idóben a biztonsági megbizott- meghalt. után a sétiilt orvoshoz küldé-

- Hoss=ú volt az út, amíg 1:ak. A bejelentes hiányában Elúfordul. hogy esak hek sérö.L Meg�n�edtl:, ho_gy ujj 
ide kerültem. Elóször a sopro- nem áll módjában a helyi múltán jelentkezik a. sérü- serulessel ot ';5 fel_ ��n ke-
ni erdészeti iskolába akartam munkavédelmi szervezetnek a !és hatása. resztül ne rcszesulJon szak• 
beiratkozni Ez nem sikerült. ba!eset okának felderítés�, s H a sérült elmulasztotta idó- s�_et;i o_':"'osl ell:l-tásban. A llé
Gim-néziumba mentPm. De ml- így elmarad az ok megszimtc- a . . . . . 1 ules konnyen ugy végz6dhe-
t•eZ hata'rtalan •zeretetet érez- tese· re 1·ra'nvuJo' 1·nte'zked"s ,·s bcn beielenten, a balesetét, ,gy tett volna. mint Kókai Jó.iset • . . '. .. �. · azt nem :kezelik üzemi bal- . . 

A műhelyekben végzett mondja. - A miskolci fú.töház-
munka produktív. A készített ba kerülök, 6 hónapig moz
szerszámokat. alkatrészeket el- donylak4tos leszek, azután fű.
sósorban a MA V, de gyakran tö, s ha minden úgy lesz, ahogy 
más vállalatok Yesz.ik meg. elterveztem, leteszem a moz
Zsírzócsaps7.egból az elmúlt év- donyvezetói t:izsgát. 

tem a gépek Iránt, 11 vágy haj- ami késobb ismételt kovetkez-
1 Ecset.kent Mindez ért történ- e�eteben. , . 

t tt é · t "'tt v m ·n ·ekkel J' á I t · az Az emhü:,ttek szol"�ljanalt o , s a Jo em a asútgépé- e J na · het. mert a dolgozók gyakran r· . . .. . .,.. . • szeti Technikumba. Örömöm A balesetek k&.ói bejelenté- nem tartják be az A!talános -1g_;-elmeztetésül nundenki szá 
most kettős. Őrülök az érett- sének okát vizsgálrn mcgálla-

1 
Balesdelháritó és Egészség- mara. 

�n 500 darabot kél'zítettek, 1 Közben nyílik az ajt6. Be
furészkeretból 180 darabot_ Az rencsi Kálmán lép ki pirosló EM Mélyépítési Tervezö Vál- arccal. Körüh-eszik a többiek. lalatnak talajvizsgáló eszközö- - Mondd, hogy sikerült? 
ket gyártottak. Az iskola Milyen tételt húztál? - zápo-
1960/61-es tanévben nyolcvan- roznak a kérdések. Mi is köze
ezer forintot kapott a bérmun- lébe férkózünk és terveiröl káért. kérdezzük. 

A Közlekedési Múzeumnak - A nyíregyházi motorszin-
is dolgoznak. Eddig két, a há-
borúban megsérült kiállítási 

séginek és annak, hogy a Ke- pitható. hogy \"édo óvórendszabály 22. pont- Nem szabad veszélyte�en• 
leti-fűt6há.zba kerülök villa- a dolgozók egy része a. jat. mely kótelezóen eloirja a ne� tekinten! a láinólas mosmozdony-szerelónek. Na- kisebb sérüléseknek �em balesetek bejelentését. konnyebb seriilés& sem. 
gyon szeretném elsajátítani tulajdonít jelentő éget. 

1 

E tckintet1><;n a müsza.ki ve- �Jinde_nt meg kell ten�i annak ezt a sz,ikmá.t. , . . . • zc.tok felelossege is felmerül, erdekeben, hogv a sérült azon-
Lassan dél felé jár az idó. Cgy :eh . . �ogY. Jelentektf'len- mert elmula,;ztják a felelösség- r>al szakszerü orvosi ellátásban Rövid szünetet tart a vizsgabi- nek J:1tszo sérul� nem Jg�r.) �l re ,·onast az óvórendszabály részesüljön. valamint azért, 

zottság, csitulnak az elsó per- ?rvos, beav:3tk�zast. Eb�! kt- fenti pontját megszegőknél. l hog..v a balesetet azonnal becek iz.galmai. Búcsút Yeszünk a !ndul".a _a s�rules __ azo.nnah be- 1 L:ófordult olyan eset is - ;elentsék. férfivá serdült diákoktól. Jó Jelentését 1s bzükségtelcnr.�k • 

munkát, fiúk! tartja, 
mf. A helytelen szemlélet sok 

esetben megbcsszulja ma.-
gát. tárgyat hoztak rendbe díjmen-

tesen. EP'észséuüuvi és úiítási hónap Nemegyszer elöfordul. hogy 
A tanulók gyakorlati, szak- 0 0 OJ � .; kisebb sérülésből késobbi kiü-

mai oktatása nemcsak nz isko- A . . • • 
ben komp!Jkációk állnak be, 

lában. hanem azon kívül is fo- va�tasna1;11 _ü�pl mu- 1 ido alatt külön gondot fordi- amelyek szomorú kovetkezmé-
lyik. l\Iinde., nyáron 4 hetes , 

szak ahg . fe?(_!Zód_?_tt 
. � a . . . . 

1 
nyckkel járn·!k. Június 6-án 

termelési gyakorlaton vesz- · szomba�!1,ely1 JarmuJavitól>8;n, tanak az UJltások gyors el- például Kóka! József a szolno
:nek r�zt. Az üzemekben kü- márJS uJabb feladatokra v�(- bírálá.sára, az elfoga,tott ja-

\

ki fütóház dolgozója kezén 1 
1 · bö - lalkoztak az uzem dolgozo1 · . . ' anyagmozgatás közben másfél on "zo munkahelyekre oszt- . . . . .. . , · vaslatok m1előbb1 bevezeté- c=tlméte,·es "ágott seb kelet-ják be a tanulókat, hogy át- 1ultusban egeszségu.(11/t 

_
Mna- ,.. • . 

tekintésük legyen a munkafo- pot ta.rtam1;k ... K:�enc el�d�t sére. kezett. Orvoshoz csak a munka 
lyamat egészéról. 

tartanak kulonbözó témákl;><>L 
Tanácsokat adnak a helyes 

Mozdonyvezető 
szeretnék lenni 

,. "ézzük meg, milyen tervek
kel indulnak az életbe azok, 
akik már az iskolában megsze
rették a gépet. a munkát. 

Chemez Attila vidékről ke
rült a technikumba. tde,,apja 
egy állami ga?.daságban dol
gozik. mint lakatos. 

- Minde-n t:ágyam, ho1711 
mozdonyvezetó lc17119,k 

táplálkozáshoz és ismertetik 
a gombás fertő?.é.sek, a sárga
ság, az ólommérgezés és a ma
gas vemyomás megelózésével 
kapcsolatos tudnh·alókat. 

Az üzem orvosánek vezeté
sével az egészségügyi albizott
ság a társadalmi sze,:vek be
vonásával egészségügyi őrjá
ratokat SUTt'eZ az iize,r.b,en. 

Az új1tómozgalmat Is sze
retnék fellendíteni. Ezért ugy 
határoztak, hogy júliu.sba11 
újítást hónapot tartanak. Ez 

........... 

A llllskolc-Tlszal pu. mun.káját 17,0rgalmasan segki. l',fa,;yar Jfrr.sd 
térfelvlnázó és brlgAdja 

------- • -------

Nyugdíjba vonult dolgozók kitüntetése 
A magyar forradalmi munkás- j ea Fth. F6n., Zboray Antal 

paraszt kormány. az államvns- rnü.<1z. vez.. :f6ellen6rt, Vác Fft. 
utaknál végzett több é,'tlzedes Fón. Ikregi Károly vez. főmun
J)éldamutaló munkájuk ellsmeré- kamestert, Kecselanét P!t. Főn., 
lléül, nyugállományl>a vonuláauk Kerekes Jó,_-oef. vez. f6e'Llenőrt, 
alkaJmnból Bp. Keleti pu., Bagó István vez. 

MUNKA ÉRDEMÉREM 

kitüntet,• ben részesítette: Hor
gász József vez. főellen6rt. Szol
noki Jj. IJV, Sisák Józ.sef mllsz. 
vez. tc5el!enőrt, Bp-Nyugali Müs:z. 
Kocs:i.szolg. Fc5n. 

főellenőrt. Bp. Józ.sefVáros áll., 
Nemes Károly m!lsz. vez. főel
lenört. -éSC&llba :F>..h. F6n., Tő-
kel Imre f6munkamestert, Bp
Kris-ztmaváros Fft. Főn., Naqy 
Jenő mí!Ez. ve-z. fóellen6rt, Rákos 
Motorüzem Főn., VarJcocs Antal 
m(lsz. felügyelőt, Bp-I)Pl! M(lsz. 
Kocsiszolg. Főn., Molnár Ferenc 

A közlekedé;- és po ta-Ol!Yi 
nls-zter 

mi- mt1.sz. felO.gyeJőt. Soi>l'On Fft. 

KIVÁLÓ VASUTAS 

kitüntetésben részesltette: Pintér 
Ferenc vez. fc5ellen&:1. Szolnotl 

Fón .• György Péter mtl.o:;:r.. ve1:. M
munkameatert, Nyi.regyhá2a Fth. 
Főn. 

MINISZTERI i>ICSÉRET 
JJ. uv„ Ar.adl LaJas felügyelőt. klt!lnt<>th>ben :n!su>sítetle: P'ar
Ll'-.r<.ODIU>J:2.-!eloó áll„ Bártfai , llrns Ist\•án vez. lőmUI!'II: r,Jestert, ;,n,:se! vez. fóellen&\ :Ukos áll„ J 

Jlegnyílt az Utasellátó 
balatonfüredi bisztrója 

Az Utasellátó Balaton kör- A közelmúltban meg1w>lt 
1 

nyéki éttermeinek. büféinek és b.'.llatonfüred1 új bl ztró me1l('t1 f 
bi.sztróinak korszerűsítésére, hidegkonyha létesült. amely 

Ez a modern lro<l�pmet , E ukl JármliJaviló K.Gbllnyal úti tront
Ján tpO.lt, a úJ diesel szerelócsa.rnok vérében 

(MTI Foto: Lajos Györg}' íelv.) 

Biztosítsálc a feltételeket 

felújítására az idén mintegy ellátja a környékbeli b(ifóket 1 
négymillió forintot költöttek. íris:; áruval. 

1 

Siófolwn büfé. &ilatonföldvá- A vallalat to\·ábbl félmll!ió 
ron (:s Balat.:mfiireiu,n modl"r1! forintot fordít műszaki faj] z
bisztro várja a vendégeket. A tésre. Hamarosan elkészülr>(>k 
vállalat.. úgyszóh·án valameny- az e pálynudvarl árusiw A Szolnoki Jármúja-i;ító I ólom-bronz csészék felhasz
nyi üzemét ellátta elektromos auto;naták prototípusai. Eze-- 1 ;;sapágy t6 mú!helyébs.."Il m .,_ 

1 

náLásának korl.átozá, val azon
gé�«;l. . pres.szóg�ekkel, , ket a !óvárosi személyJ>:"lya- 1 s,o."Ul a mele:t. A hőmérő ban tov bb nőnek. a köv�
grillsutovel es sok ma,; kis- j �<;1varc>kon helyezik el k• let- 1 hl-..ny:;zála nemegyszer 50 fok mények. � term�es !oko�a
géppel. keppen, 

körül morog. Az üstök:ben nak . feltetele .. VlS;<"1 t nincs 

több m.-1.wa fém olvad. A nagy bi.zt.OOttva. /\._ t�zeles. k
ezdetle

Kál-Kápolnán sem tétlenkednek 
hóst" eili>n az on'ök nemlg:m ges és a k1ontött cse-zék esz
tu n \'-d 'kN·.ni.. t,argálá:.a j!'. régi, korszerúllen 

Plntér Ish·án, a brigád leg- �i>,,n történik. . . 
.. .. 

:ibb a tíz éve dolgozik Tiven kiirü1mények között az 
Kál-Kápolna állomás sokat \·állalásaik�t is teljesített 

a sz.a.kmnbtm. apl teljcs,tmé- öntők hJába \·égeznek me�-
fejlődik a második ötéves A személyvooatokat menet- ,... 65 70 ágycsésze Szorgal- feszíte',t munkát. A termele
tervidószak során. Az átme'l1<3 rendsze.rint Lnditották, 48 te- .:,e - • . '· . ; • k , rt<>t rajtuk kívül álló fóvágányok átépítése már b n·onntból pedig mind" 7.C ,:i1a�n. cloigozik !{ovacs 1st1:i� ok� rr:iatt nem tudják a 
megtörtént, elkészült az új , két vonat indult némi késés- 1 onli? . 

Kiss Janos megm 
kívánt mkrtékben növelni. 

raktá.r és hamarosan befeje- seL kálo �- . Csomor János 
ződnek az új laktanya.;pület Kárpáti György I Az ontóréN'.leg eddig havoo-

Sz.clnok munkálatai is. Kál-Kápolna ként tcl�sítdte a tervét. Az 
Tennészetesen az állomás 

dolgozói sem tétlenkednek. 
Bár munkájukat megnehezíti 
a sokféle épít'kezés, mégis jó 
eredményeket értek el a XI. 
vasutasnapot megelóző idó
ben. Az élüzem szintet tú1-
teljesítették. Igy a vezetők és 
a dolgozók bímak benne, hogy 
ezúttal sikerül elnyerniük az 
élüzem címet. 

Mi újság a szakszervezet központi 

szimfonikus zenekarának házatáján 

Az állomás dolgozói a 
vasutasnap tiszteletére tett 

A SZOCIALISTA BRIGÁD 
CÍMÉRT 

A szakszervezet központi nét a szolgálati helvek kul
szimCon kus zenekara 1959- túrottlwnaiban is i1711ek.szünk 
ben a SZOT által kiemelt tíz megszerettetni a dolgozókkal. 
legjobb szakszervezeti önte- Az év el.�ö felében 18 hang
vékeny zenekar közé került, versenyt adtunk. Ebböi tíz 
s azóta rendszeresen részt vesz �•asúti szolgálati helyen zaj
a zenei kör müsorában. A ze- !ott le. A programból ki
nekar amely 1957-ben ala- emelkedik a kiizlekedésl kml

kult, öntevékeny együttes. Ve- ferencia zaró napján, maju.S 
zetői is tár:;adalmi munkában 13-án az lpítók RózS1J. Fe-

tevékenykednck. A mintegy renc kultúrotthonában ren-
A budapesti igazgatóság 50 tagú együttes zi:>ml>ben dczetl miisoros esten t:aló 

számviteli főnöksége B-cso- vasutas dolgozókból és azok közreműködésünk, de emléke
portjának állóesiköz-részlegé- hozzátartozóiból áll. Akad ze'es marad a máju., 14-i. 
nél alakult egy munkal>rigá<_i, köztük fizikai dolgozó, ad- ugyancsak a. közlekedési kan
amely célul tüzte ki a szocia- minisztrátor, tisztviseló, mfr- ferencia küldóttei tiszteleté.r" 
lista brigád cím megszerzését. nök egyaránt. A s7Jmfoni- neres operaházi művészek 
A brigád tagjai azzal az elha- kus zenekar jóhire már m sz- közremú.kődé.sével a.dOtt dísz
tározással láttak munkához, szire eljutott, sok sikert hanrrrersenyünk, am.el11Te a 
hogy a ,szolgálati feladatok könyvelhetnek el és a jövő is Köz!ekedé i Klubban került 
maradéktalan ellátása mellett biztató. sor. 
elótérbe heh•ezik a kulturális 

A zenekar nemcsak a nagy-
és müveltségi színvonal eme- . Lévai Zsigmond, a zenekar 

budape Li, hanem a vldeki 
lését I 

titkára fáradhatatlanul. ha-. 
Sim-0n Attila tártalan s:t.t!retettel foglalko- �-�u� kul�úrotlh<_>n<lk zenei 

Buda st zik az együtte..,sel. Vele be- 1genye1t iS •�fe�sz�k kl�égi-pe 
�zélgettünk, öt kértük meg. 1 len!. Ezek kozul 1s. elso he-

- ■ • ■ -- hogy tájékoztassa az olvasó- lyen kell megemhtenem a 

FELUh',.\S ! 
kat a 7.enekar munkájár61, tapolcai vasutasok Ba1sányi 

kultúrotthonában rendezett. 

kerül - i. szeretnénk részt 
venni, Zenekarunk t!'l)yébként 
„ n11ári hónapokban a SZOT 
körmú.sor 1<eretéb@n is feUéi> 
a szabadtéri színpadokon ren
dezendő han11verse1111en. Eun
kivü.l -részt ,·ettünk á hang

versenyt adtunk a balatonalmá
ai t:asutas ifJúsáai találkozón. 
i,alamtnt a XI. uasutiU>nalt 
Szónyi úti ünnepségén. 

Szeretik a muzsik6t 

Hamari Andrá• karnagy 
!s bekapcsolódott a beszéa!e" 
tésbe. 

Nagy p� v-, �,._- 1 !'1győ áll„ Jdnas J� nnlsz. 
Bp. KeieU ,:,a., Tengerdi MlhilY ' e!len6rt. Tá,•közl6 és B!ztos{tóbe
vez. fc5ellenört. Krlsztlru dros rendezér,! 1:1>. Fön.., s 6zö JóPtt. Főn., Hódt Jérmef \·ez. f6-
munkames'.ert szeged-Rókus áll. . zsef mils%. vez. főcll<enőrt, P<!<'S 
XLss Mihály vez. mankamestcrt. Fth. Főn., Végh István f llen
Hntvan-Salgótarján Fft. Főn., őrt, Debreceni Jj. UV., Tasclmer 
Márton Gyula ,·ez. főellen6rt, Ta- Sándor ve,:. fómunkamet,tert, polca Fft. Foo. Sopron Pfl. Főn., Veszti-óm Já

terv-elróL 
jólsikerült hangversenyünket. 

Várpalota állomás dolgozói 
1 

, 
f h augusztus �. várpaaota vára.- T,zennyo e angverseny - Mi'.nn terveik vannak 

sá nyn,•án!t•sána.k tJzecl!k é,·- az év r,1á.sodík felére? 

-Hogy a zenekar eredmé
nueit értékelni tu.djuk, feltét
lenül fiayelemhe kell venni, 
hoqy az öntevékeny ea11ütte,
ben a muzsika szeretete lelke
síti a taoe>k4t ahhoz, hoau t: 
napi fárasztó munka uúi• 
szoraal7n4Slln részt t.•esznek. G 
wóbákon é. az eQ1Jre nam,obh 
igényeket támasztó ha11qt'e1'• 
. enuek.en - moodotta -. El• 
r&orban ez a leZkesedis tette 
lehet,it'é. '10{]11 n zenekar „ .e
lenleQi színi-onalát elérte. 

Célul tüztük kJ azt is. ho,;y 

É�DEMES VASUTAS 
nos felügyelőt, Tapolca áll„ o,-.. 
bán J6zsef vez. fóellenört, Mar

ldtful.tetésben részeSltcUe: Tfru- 1 ca1!6 áll„ Biró Nter vez. fóel
nyi Rezsó vez. főeI:enórt Ta1>ol- lenék!, Szolnoki JJ. UV. 

fordulóla a11011mából . megrende- az első félévben zésre kerü:o ünneP9f!Rek kere-
!,ebA_n vasutastalálk'1Zót r�dez-
nek. A találkozóra ozeretetiel 
várják mind.11,okat a vasuta� 
k:at - cs:.,ládtagjaikkal együtt 
-, ,ilc1k Várpalota állorr: n bár
mikor s-zolgálatot te'Jesh:t cl<. A, 
trdel::l&iök részvételillcet inlsban 
Jelentsék be az áJJomás elmére. 

- Zern!karunk már a meg-
alakt1láskor célul tűzte a 
zeneirodalom széleskönl is-
mertetését a t·asuta.sok kö
iort - mond<>tta. - A ze-

a szakszervezet közPOntí 
- A Liszt-Bartók ünnepi énekkarával szorosan együtt

év keretében a :;enekar is tern- múkiidünk és arra töre'k
be uett egy hanaversenvt. szünk. hogy a vasutas egyllt
Ezenkfrül a tíz szakszerrezeti j lesek &, zefoe:ásából nívós 
szimfonikus zenek4r feszti<'ál-

I 
produkciók szüle&'!enek fflejl,; 

;án - amennyiben erre sor Balác8i Desai 
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Képzőművészeti kiállítás Hangverseny a Ha/liszblistylin 

a Nyugati pályaudvar kultúrvárótermében 
A Nyu.gati-pályaudvar kul- 1 János Mozdonyszereldéje. Ko- küszködő mozdonyt, a vasutas

túrvárótermét ezúttal inkább moly fejlődésről tanúskodik munkát hűen t ükrö:l:i. 
tárlatnak nézné a belépő, 

I 
Gomola József Nagya.nyája. Emelik a kiállítás nívóját a 

mint váróhelyisé,.onek. A terem Kiss Attila. a Táncosok című Ficzere-képek. mint mindig, 
falait k isebb-nagyobb képek. ' képével messze túlfutott a ezúttal is. Különösen művészi 
olajfestmények, akvarellek. gyetmekművészet mezsgyéjén. a Kra.mpácsolók című kép. 
szén-. ceruza-, tusrajzok. linó- Kecskeméti István ferencvárosi Tovább le'hetne sorolni a 
leum-metszetek díszítik. Alat- vágányfékkerelö Vasalónő és neveket. Azok nev,eit, akik a 
tuk és előttük szobrok. nép- Anyám című képei magukra nelhéz vasutas-munka mellett, 
múvészet.i munkák tesZi!, vál- vonták egy lengyel látögató tehetséggel, akarattal, szorga
tozatossá a XI. vasutas.nap csoport figyelmét. Tóth János lommal gyarapítják a vasutas 
tiszteletére rendezett Ot'B.lágos rákosren.dezói vonatvezető 1' képzőművészetet. 
\'�sutas képzőművészeti kiállí-

I 
F�lső1:ezeték ja1:'itók . címü fs'T1f>tlödö. hag,·ománYc5 a 

tást. kepe csaknem rrunden latoga- vasutas képzőművészeti ki-
Érdekes esetnek voltunk tót megállít. Érdekes színezésű állítás Ha nem volna, hát 

tanúi, ahogy a prospektusokat a kép. A hideget. a l1ajnalt, hiánvÓzna - me" kellene ren-
arusító nyugdíjas bácsik asz- a koránkelő m.unkást, a téllel dezr{i. _:: gergely -
talánal beszélgettünk. Odajött 
e, --i,• RO év \;ii„iiH fP:•f' l -1 •r:--n). 

ra nött hajának ezüstös szálai i 
a lu1én lu;.il�� .,� -d.,�l :J..:i.. ; 

- Panaszom i;an - kezdte · A záhonyiak örömére 
a mondókáját. - Hogyan lehe- A nap már nyugovóra tért. a szerelméért harcoló, minden-
tett a művészetet igy megbán- Előző szá.munkba.n hírt a.d- 1 Ebből 36 lakást már át is ad- Langy nyári szellő leng. Szom- re elszánt parasztlányt, Santuz-
tani, hogy itt renc/ezték meg tunlc arról. hom1 Záhonyban i ta,: a doll?'ozéknak. Az épílke- bat este van. népes a vár kör-
a kiállítást ?  Itt a. vonatt-a. e!lcészült a� ú; üzemi kon1f.ha· i zések gy�r üteme arra mu- nyéke. Polgári és egyenruhás 

zát kelti életre. Vastapsot ka
pott Tiszay Ma..gda Kossuth
dljas művésznő Azucénája. is. 
Don Ca.rlos, Carmen és mások, 
nz operavilág hősei közénk te-
iepedtek, hogy egy röpke órára 
üdvözöljék a munkában fáradt 
vasutasokat. 

A rendezést dicséri. ahogy a 
Bástya szimetrih.7ls lépcsőjéről 
sorba egymás után jól szabott 
egvenruhájukban tűzpiros pa
rol i díszítéssel jöttek lefelé a 
szaikszervezet központi vegyeG
karának tagjai. 

A zenekar mögött fegyelme
zetten felsorakoztak . . . Aztán 
Tóth Béla. majd Lukin László 
karnagyoknak engedelmesked
ve a milliőbe illő melódiákkal 
arattak megérdemelt és általá
nos közönségsikert. 

A több mint egyórás músor, 
amellyel a vasutasok köszön
tötték Budapest lakosait. fe-
!ejthetetlen élményt nyújtott a 
Xl. vasutasnap előestéjén. 

(g. j.) 

várakozó közönyös emberek A konyhat a Jegkorszerubb ' s v.asutasok járnak a bástyasétá-
között ? g<'!pckkel látták el. Központi tat. hogy még ebben az esz- nyon és gyönyörködnek a pa-

Vitába bocsátkoztunk ,·ele. kazán szolgáltatja a gőzt a 1endóben újabb lakásokat norámában. Sok idegen szó Kitüntetések 
Kiderült. hogy amatór festő, főzéshez. Univerzális konyha- kapnak a záhonyi vasutasok. hangzik. Orosz, francia. német, 
nyugdíjas gyá1imunkás, tárlat- gépek, burgonyatiszlító, ke- lengyel. cseh vendégek barát-
látogató. művészetbarát. nyérszeletelő. villamos hűtő- _ ■ • ■ koznak. ismerkednek Pest és 

a X l .  vasutasnap alka lmából 

- No nézzük csak, miként szekrény stb. könnyíti a sze- Buda szépségeivel. A XI. vas-
Munka Érdemrend 

Teagál az utazóközönség a ki- mélyzet munkáját. Az eddigi utasnap alkalmából a Halász-
allitott képekre mondtuk 3-too adag helyett 1200 

, J K o·· N y V E K 
bástya jól választott szögleté- kitüntetést kapott: Llndner ;ró-

néhúny érv és ellenérv után. adag ebéd főzése vá.lt le- U ben szorgos kezek ügyes pie- u;et fÖJgazgató. a KPM I,:S. saak-

Eg ,. lcözépkoru asszony hetövé desztált rögtönöztek. osztály vezetője. 

vez:. főellenőr, Hídép, Fön.; Hell 
KárOiy tiszt, Rákosrendezö áll .• 
Várhegyl. Józtsel fömunk.ames>ter, 
Ml$.kolc T.lszai pU., Pataki Jt,u;ef 
eilenör. BVSC S:z;ücs Zoltán fő
tan, Vas. Föoszt. Pár>t: v. B. tit
kára. 

lépet be a terembe egy 8 és 
1 

· E t J k zék k A S · 1· M ,. · E' d ' 
e1_ 1u t\ , , u 0, ,.,tiuval. A korszerű öltöző-mosdó Lenin Műveinek 3g. köu,t.e - A gyre e ne a s sora · ZOCla 1sla un11aért r emerem 

marxisi.a-lcninist.a esztétika alap- fényszórók fényében lassan 
1. ·E, d · A ' ; "  .. ,. • , .· • . l ?  cs� -.-- qfril.a, . i mellett az is örömükre szol- i„1 _ otto Reinhold: van-e bar- felsorakozik a Vasutasok szak- kitünteté&ben részesűlt: Ludányi Mun1a r emérem 

�f!�e�,!á:
tá
J·J·o

k
n�•

t
a
e

r�u
et

t.o
. 

ga
A 

tg
y

tak:
r-

a f��/ e:;�i?;ül_;:P_
u
jf

s
;f�:t� �l!�m:,� = r,���z��Pe�1�

0

1� s
k
zervezete Közpanti Szimfóni- �� �in.f�=;.,.,�

1e;er::.;: kl,tüntetést lt.apott� F.arl<ias :K'A-
• - . . .. Egye.sült All.amol< és a 1eszere• us zenekara. Háttérben a város állomás, ;rávorl József fő- roly int. Lökoorul:i,a. áll., Mi-

képekre. Aztán idősebbek. fia- telep is. A kozelmultban át- lés - G. e. Checa: Lalin-Ameri· klasszikus vonalú Bástya akár ellenőr M'iskolc Tí.S7Ja.l pu .. Slmó bály :Márton főmun1<,amest. Bp. 
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tük. akit nem állítottak meg - Varga Péter: Hogyan működik az a pillanat, amikor dr. Ha- Sti.berok Ferenc fÓtall, 'MAV- Remport Ferenc vez. mozd. fűtő, 

a képek, Körbe-körbe jártak, A közelmúltban Kertész az ENSZ - Blas Roca: Forra· mary Andrá.s karnagy magasra Kórház, Nagy Lajos v. :Mellen&.-, Celldömölk fth.; Fekete Már-
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ma<1yaráztak,  vitatkoztak. sál?: tervosztályának vezető.ie kongress,Üsán) - Marlo Montag- allásban dermedt zenekar, a dűs János ellenőr Szuhakálló- fth., Kocsis Já2s-ef. vez. főe:llenör, 

A művészfrizurás amatőr tájékoztatta lapunkat a Zá- ��:�e�et:.'°t'. ����ef!�z� Bástya fokr� szorult � a s�- ;'!��n�z�� �l�v��"frv� =%,��i!� �°: m/
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kéozőművész nem szólt. csak honyban folyó lakásépítkezé- kapitalizmus és az automatlzá- sorokban ülo hallgatóság vara- :Mihály ig. h. Bp. Ig.; Somogyi i>ész József fötan. KPM I/1. szako. 
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e dése - dr. Bácskai Tamás: A nyuga a = ogy mögö „ kamest. Celldömfflló E:pités! Fón., Imréné szerz. hb. dolg. MAV 
munkásn-5 és Kispál Tsti;án, az �� J_umus vegere terv_�ztek. �z pénz érrek<'nek alakulása a ka• a háborúra a rombolásra em- dr. Radetzky ZOltán főtan. KPM Ad.at:t'eldolg. Főn., Nagy László 
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Valóban jelentő• fejlődés ,.Szíveskedjék bizalmasan kezel- nyeles kései madár és egy tá- titk.; Sroör Lajos músi:. :&e!QitV. felü.gy. Eszakl, JJ. UV„ dr. subó 
A további igényeik k:ielégíté- cl" - V1'dász Ferenc: Harcunk a _ . h • . ,  .. , . Debr. Tg. n. om.; K'iS9 Ernő Tibor főtan.. KPM I/8. szak<> ; 

látlható a vasutas 'kép?,ő,múvé- sére magvar pokollal _ Jesus Lara : \•oh aJokürt kontárkodik bele munik>amest. Tatabány.a-ile'lsó 411.· 
i 

Oraveaz Jánoo f<'lellenőr Bp. K<>� 
szelben. Új neveklkel, új sz!- .. rnnlá.n vér'' - Pog,on:Yi Antal: az örökszép melódiába. Ezután Neményl. I<>tván fől'elügy. Bp. Ep: letl J>U., Bama J<nsef. csap. vez. 
nekkel, úi  témákkal találkozL't a Szabolcs-Szatmár me- Ketten,� a s<>_k közfü -;; AndreJ 

I 
Palócz Uszló a fiát vissza- 1 F6n,, Mosoni Zoltán int. Dombó- �ebrecen .  :€sza'.'1 Pft. Fön., Fá• 

·a . k' ·11 ·•�- . t - 'j bb 
Gu,ia,�,: ,,Kemelhár1tá.s . (A fel-

1 
vár áll · Szabó János f�" 

l 
b1án Jstvan fÖ1.nt. Any,ageli. Ig., 

a nezo az 1, e1 •a l=<>p. irye1 anacs u a 150 la• s()ro:t l<Jny,·ek a Kossuth Kön�-v- könyörgő apát, Germont, Delly ·• ugy. JUhász Lajos felügv. S=ksz. Bor-
Munkát, tempot lelhel Bottya.n kás építését vette tervbe. kiadó nyart könyvúJdonságal.) Rózsi érdemes művésznő pedig =b� Ro�t!n�.;�6

r1 v
.,�frehálu

. SOd megyei Biz.; :Kiss Jcmaef elö-.. ev ,LY.U. Y munkás Bp. JOOSetv. Pft. P6n.; 
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Barabás Tibor : 

Génuai randev·ú 
II. 

Minden hajnali kikötés iz
galmas volt. Az utasok strand
köpenyekbeu álLta.k a hajó or
ránál, távcsövezték a közel,gő, 
pár4s, hajnali ködökből kibon
takozó rakodópartot, a hosszú 
mólót, a 1cikötő világítótor
nyát, .,Ez Génual" - kicíUott 
fel vala.ki mellettem, izgalom
mal és várakozással, indoko
latlanul hangosan . . . flollay 
Fti,gyes volt. Mintha annyi ki
kötő után megérkezett volna 
az igaziba, oda, ahová. volta
képpen készülődött. 

- Igen, nézze csak, ez Gé-
-nua! - és zavartan felém 
nyújtotta kitűnő kat&nai táv
csövét. 

Valóban páratla-n képet -na
gyított elém a távcső. A Lan· 
terna maga.s tornyá.t, a mozgal
mas, hajóktól nyüzsgő öblöt, ri 
Bá.Tpa raktárházakat, a dom
bokra kapaszkodó, modern vá.· 
TOS vilá.gos házsorait s mögöt
tük a kéklő hegyeket. Fehéren 
kanyargott a part mellett a. 
milánó-toTinói autóstrada és 
autóktól nyüzsgött a Via Adua 
és a. Via Gramsci. De a. pro
fesszor iz(1almát - úgy érez
tem - -nem a város szépsége 
okozta. hanem valami má.s. 
Végre kikötöttünk, Az olasz 
kikötői és TendÖ1'i hat6s64ok 
egye-nruhá.3 embe-rei felszáll
tak a. hajónkra.. A Mf11I ...ion 
átalakult rendőri hiva.tallá, út• 
leveleket ellenőriztek, pa.Ttn&
szállá.si b&a.nkettá.kat bélyegez
tek, mi pedig, akik eze-n o pro
cedúTán már sokszor átestünk, 
közelebbről n.ézeaeth.ettük 11 

kikötőpa.lotát, a. hajóikat kere
sö ideges utasokat, az izzadó 
hordárokat, de mindennél job
ban érdekelt bennünket az a. 
fehér ruhás, fekete nő, aki a 
mi hajónk előtt járt fel és alá, 
fel és alá . .  , TűsaTkú. cipője, a. 
fehé1' kosztüm még jobb<l�i la
emelte telt és mégis karcsú 
alakiának rug,anyos fiata.1,sá
gát. A napbarnított és rózsás 
arc szépségét a feltűzött kékes
fekete haj szinte egzotik1tssá 
tette. Egy világoskék Ford
Taun11..9 előtt állt. Nem intege
tett senki felé, és mégis, min
den férfi ú.gy érezte, mintha 
kirajzolt szemöldöke alól o 
na.gy, tzzó szem feléje küldött 
vol·na egy-egy várakozó pil
lantást. Ki ez a nó? Kit vár? 
És miért? újabb találgatásba 
kezdtem sztá.linvárosi orvos
baTátommal, de h48zta.lan. Az
tán o nevünket kiáltották. Ke
zünkbe nyomták a kiszállási 
e-n(ledél11t és mi sietve futot
tu'llk végig a ha.jóhídan, a ki
kötőépületen, l" 11 lépcsőkön. 
ki ci vendéglőkkel, bárokkal és 
e&Zpresszókkal teli paTtTa. . • •  A 
kék, zöld és sárga M,pernyők 
alatt jeges italokat ittak fill
ta.l a.meTikai te.,,geTész/iúk. 
Erősek voltak, talán húszéve
sek, s 'ftémelyiknek karikti volt 
a fülében, mint a bennszillőt
teknek. Vagy tíz közii.lük ösz
szekarolva indult a meUékut
cá.k felé, amelt,ekben f6.1'adt é• 
kiégett pf'08Utuálta.k áUta.Jc ll 
sarkokon és füttyel lcfséTték o 
Wut'lit.zeTből ömlő dzsesn-ze
flét . . .  Ezt sze1'ettem. legjobban 
minden utozásöól_ eait az t&Utó-

oor és vezető nélküli csavaT
gást, amikor azt lúthattam, 
amit akarta m, és nem, a.mit 
mo.gyaráztak. Há-rmasba.n -rót
tuk a szép, mozgalma.s váróst. 
Milyen igaz pátosz ég Kolum
bus szobrában. A felirat csak 
ennyi: ,,Kolumbus Kristóf
nak a haza!" Szülőháza. ott áUt 
a Soprana-városkapu mellett. 
A Pa.ganíni-házat Sze-nthárom
ság-szobor díszíti, a Cattedra
le di San Lorenzo húvös oldal
hajói ut<Pn jó voit kilépni a 
mozgalma.s oorre és végigba-
1'a.,,golni a Via XX. Settembre 
ki,Zométeres árkádsorát, néze
getni az árukkal rakott kiraka
tokat, a vilá.gos, tarka selyme
ket, a csillogó ékszereket, a 
kitűnő töltőtollakat . . .  A Piaz
za Vittoria diada.lívétől jobbra, 
úgy emlékszem, a Via. Cadorna 
sa.rkiin egy finom kávéház 
nagy ablalotii ragyogtak. Egy
szerre mintha az egyik mögött 
Hollay Frigyes őszülő, mar
ká.ns fejét pillantottam volna. 
meg. Vissza.fordultam és még 
egyszeT elmentem a nagy ká
véház előtt. ő volt az és a fe
kete nő. A mi kikötői hollobri
gidánk, de még valaki volt ve
lük; egy magas, fehér vászon
ruhás férfi, akinek az arcát 
máT nem láthattam. Ez a pil
lanat csak arra volt elég, hogy 
Hollay professzort jobban 
megnézhessem. Rendes utcai 
ruhában volt, egy bőrönd volt 
a széke mellett s a bőröndre 
vetve az átmeneti kabátja. Már 
a hatalmas génua.i temető fo
lyosóit és á1'nyas útjait rót• 
ta.m, de vlssza-víssza kellett 
gandolnom a kávéházi ablak
ra., Hollayra és a kikötőbeli, fe
kete nőre A márványszobTok 
és Teliefek nem tudtak felka
varni. Sok volt itt a keresett 
színpadiasság. Santo Varm ha· 

talmas szobrától jobb-ra-ba.lm 
az egész temető egyetlen vágy 
volt a halhatatlanságra. Még 
egy pe,-ecesasszony is azért 
gyűjtögette a garasait egész 
életében, hogy síremléket ál
lítasson magának, képviselők, 
gazdag ügyvédek, hajótulajdo
nosok és jólelkű orvosok mö
gött. Az okos génuaiak nem 
bízták elismertetésüket a há
látlan utókoTra • . . És az ezeT 
meg ezer síremlék-szobor és 
elszállni készülő angyal között 
egyre erősödött bennem a fel
ismerés: Hollay Frigyes disz
szidálni fog. De ez a megálla
pítás mégsem töltött el korai 
felismerésem elégtételével. Va
lami szorongásfélét éTeztem és 
még valamit a felelősségérzet
ből is. Mintha hibáztunk vol
na. hogy az egész úton nem 
próbáltuk őt jobb belátásra. 
bírni. A ha.jó este tfz órakor 
indult volna tovább a francia 
partok felé. A vacsorát nyolc 
órakor tálalták, de sokan a vá
rosban maradtak még, hogy 
minden peTcet kiélvezzenek. 
Az a sarokasztal is, amelynél 
Holla.y egy idegsebésszel ült, 
ü-res maradt. Rossz érzésem 
még jobban erősödött, bár el
maradására volt még magya.
Tázat. Az indulás előtt egy fél
órával azután özönlöttek mát' 
barátaink a hajóra. Az asszo
nyok árakról és se.ymekről fe
csegtek, a féTfiak inkább a vá
rosról. A hajóhídon mindenki 
átadta. partraszállási engedé
lyét. Egy olasz rendőr az útle• 
velekbe tette azokat. Megké
sett vacsorázók ostromolták o 
romá.n pincéTeket. A hajóhídon 
az ala.csonv és fekete Rebrea.• 
nu, a román megbfzott tana
kodott az IBUSZ két emberé
vel. T'2 perc múlvr, felszedjük 

a horgonyt és valaki még hi• 
ányzik. A névsorokat nézték. 
Egy peTc, és kiderült: Hollay 
professzor nem oort vissza. A 
román megbízott megdöbben
te-n és taná.cstalanul nézett ma
ga elé. 

...... Mit tegyünk? Tud-e va
laki róla vala.mit? - kérdezte 
izgatottan, Egy hajszál válasz
tott csak el az őszinte felelet
től, de mégsem válaszoltam. 

-" Várjunk még, Rebreanu 
elvtárs! Vá.rjunk még! • • •  

- A hiT gyorsan elterjedt 
az utasok között, hisz indul
nunk kellett volna és nem szó
lalt meg a hajókürt, a kitódu
ló gőz éles sivítása. Mellettünk 
a Sardegna gőzös má1' ,,jelzett" 
és világos ablakaival méltó
sággal úszott a világítótorony 
irányába. Mind többen jöttek 
fel a fedélzetre, bámulták a.z 
emelkedő város esti fényeit és 
a kikötóépület márványcsa.rno
kát. Sokan kérdezősködtek de 
megbízható választ senki ;em 
kapott. Rebreanu Tánk nézett 
és mi még tfz perc haladékot 
kértünk. Megadta, me,-t rára
gadt az aggodalmunk, éB lát• 
tam, osztozik a felelősségérze
tünkben is. Hosszúnak tűnt 
minden pillanat • • • lts néhány 
peTccel fél tizenegy előtt egy 
ha.,1ott fé,ti tűnt fel a t'akpar
ton, s közeledett a hajóhfdhoz. 
Tdska. uolt II kezében. Lassú, 
fára.dt léptekkel közeledett, a 
hajóhídon mnr mindenki meg
ismerte. ő volt. Rebrea.nu felé 
nyújtotta o kilépócédu!áját és 
a r'lmán megbfzott szótlanul a 
kap!tány felé fndult. Néh6.n11 
perc, éa o hajó élea 1io...,14t 
visszha.ngozta. 11 ktkötő. A Bal• 
cescu elindult MaTseille fel� ... 

(Folytatjuk) 
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MAC.VAR VA!-UTA� 

�ósköc16. 31. K!lmondott betd 
+ uto62Ó. 4.1. Spanyol rakomány 
tárgyeselbe,t. u. Vls6Za: opera
énekesnőnk családi neve, 45. 
MO:sza.ki vezet.6. �- Fáradt a 
végén. ta. :E;gymást el6ző betűn<. 
50. Varró&zenszám. ;1. Tagadószó. 
54. Oro� helyeslés. 56. szeren
csejáték. 58. A � termése. 60. 
Valuta. 61. Arab biró. SZ. Vi
lághlrű francia !ró. 64. Kevert 
éra. 66. K. O. A. 6'1. A ma1 na.
pot. 68. Erős. 70. Részvénytársa
ság. n. Méz sz.éle!. 73. Étel.!zesi
tó. 

Beküldendő: vf2szl:ntee l és 74. 
Belúildb;I haüridő: augusztus 10. 
A h<!lyes megfejtók: között köny
veket sorsolunk ki. 

Az elc'iz<i keresztrejtv6,y hely"" 
megr„jtése: Igazgatóságok ver-
senye. Minden negyedben. 

K&lyvet ny„Mek: L6rente!. Gá
bor, Oa,a, Bar06S utca llJO. Heim 
Károlyné Bpest. V., Néphadsereg 
u. 22. I. 3. Baditz Pál Miskolc, 
Tass utca l..'i. 

- Uj 61'& a Kf'leti-pályaud
var homlokza'-'n, Hosszú hu
zavona után felszerelték és a 
XI. vasutasnapra üzembe he
lyezték a Keleti pályaudvar 
homlokzati óráját. 

- Jól sikerült újítási hóna
poi tart.ottak Szeged állomá
son. Az eredményben nagy ré
sze van a mozgelnu szervek -'s 
a sz.olgálati vezetők gondos 
előkészítő munkájának, 

Egy figyelmes jegyvizsgaló 

Június 16-án reggel a Buda
pestről Bajáig közlekedő sze
mélyvonatot végzetessé válható 
balesettől mentette meg Soós 
István jegyvizsgáló. Bácsboko
don. a vonat megállásakor 
reccsenésszerű hangra lett fi
gyelmes. Hiába nézegette azon
ban a kocsi kerekeit. nem ta
pasztalt rendellenességet. De 
amint a vonat elindult, és új
ból hallotta a furcsa recsegést, 
meghúzta a vész.féket. 

11N11. rouus 111. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Bódogh. Mlh;.ly Dombóvár, Si
mon Antal Budapest, Kárpáti 
Sándor Kál-K.ápo:na, SlJladl 
Sándor Szeged, Bognár Károly 
Tapolca, Bon. J...ilszló Esztergom, 
esomor János szolnok, Boldl-
zsar: Gyula Békéscsaba. Tótka 
J{ároly Sreged, Bankl Antal
né veszpré1n-küls6: Leveleiket 
lapun.lt anyagához fclhJasználjult. 

Aranyos István Hldépltési 
Fönö"l<loog, Bódogh Mihály 
Dombóvar, cserháti József sze
ged, Boldizsár Gyula Békéi.csa
ba, Bognár Károly Tapolca. Bor
tx,Jy JÓ2-Sef Győr, Sik Sándor, 
Budapest, Oli János Nógrádverö
ce. Leveleiket illetékes helyre 
t,mi.bbítot.tuk. 

Ifjú Lajoa "Várpalota, Joó Ist
ván Kis1-eren}•e: Le,·aben vála· 
szotú1dl. 

--0--

Elc:seriJném s szoba kom
fortos MAV-Jakáoomat l szoba 
komfortos szabadrendelkeúsú la
kásra !>e!területen. Cím: M,ikal 
Zoltánné. B-p., X.. Korponai u. 
9. I. 9. f:rd�Jódnl. bármlkor. 

·-. 

Sporthírek 
A Bé.kléscsabai MAV Jabdarúg6-

csapata a múlt évben esett ki 
az NB m-ból. A vezetők nem 
keseredtek el. Ellenkezóleg, min
dent megtettek a:oért. hogy a 
csapat vtssmklerüljön. Lellcl:isme
retes neve!őmunkájuk és a já
tékosok igyekezete megérlelte 
gyilmölcsét A csapat bajnoksá
got n:',•ert 3 megyei első oszt.áiy
ban, igy vlssZakerWt az NB lll
ba. 

Mozgalmas tömegsport-�let fo
lyik a debreceni szoltálati he
lyeken. A járműjavüóban, az ál
lomáson és a :tútőháznál a leg
népszerúbb sportágakból 1l1,eml 
bajnokságot rendeztek. Az 1ga,
gatóságon az idén harmadszor 
!rlák lel a fakupa-bajnokságot. 
Kár, hogy ezeket a bajnokság�
kat nem a KJUán t.estneve:ési 
mozgalom keretében bonyolitjitk 
le. 

A vonat megállt. A vonat- és Hamnncháromezer forint ért«-
mozdonyszemélyzet csakhamar ����";,';'

1
�port=e�

t v;
g
a���� 

megtalálta a hibát, a hordrugó sal a sportpálya korszerúsllés<'
törést. Az utasokat gyorsan át- né!. A munkából az ldösebl>ek 

szállították. a sérült kocsit ki- i,; ki\·etbék a részüket. A társa-
sorozták és a vonat tovább in- ����-��őr' és""!

cv

�':.:ü
1 

:ö:
P

:'..�= dulhatott. 
1 

ja! vé�ezték. Az NB III-ba újból 
� • • , . vtss:za.h."'2rtllt cc-apat únávarázsolt �OOS. Isn:� Jegyv12'.$gál�t dl- Jabdarúgó-pályiln Játszhatja majd 

csere'; 1lleti figyelmességéért. bajnoki mérkőzéseit. 

TÁRSADALMI MUNKA SZOMSZÉDOK 

= Nem vállalM a hölqyek közül valaki a 
főzést? A szakács lemaradt ci vonatról. 

0 

- Bocsánat! Azt hittem, ho1111 a laktan11a 
kocsi. (Pusztai Pál raJzal) 
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A SZERVEZETT VASUTAS DOL�OZÓK LAPJA 

T. tvl'OLYAM, 15. SZ.AM. Ára 40 fillér 

Augusztusban adják át Debrecenben 
az ország legkorszerűbb felvételi épületét 

Olyan ezekben a napokban 
Debrecen állomás, mint egy 
megbolygatott méhkas. Az 
új felvételi épületben aszta
losok, villanyszerelők, laka
tosok, festők, kőművesek szor
goskodnak. A régi, romos 
"épület is bontás alatt áll. Ott
jártunktkor a postaépület 
szomszédságában levő vonat
kísérő laktanyát bontották a 
kőművesek. 

- Mikor ad;ák át rendel
tetésének az ú; felvételi épü
letet? - érdeklődtünk az ál
lomás vezetőitőL 

augusztus 20-án, az alkot
mány ünnepén kerül sor. 
Természetilsen, ha a vállalat 
dolgozói betartják ígéretü
ket. 

Milyen 
w: új felvételi épület? 

- A 180 méter hosszú két
emeletes épületben a legtel
jesebb mértékben gondoskod
tunk az utazóközönség ké
nyelméről, a vasutasok egész
séges munkafeltételeiről 
mondotta Fodor Illés, az épít

- Az irodarészt is a 'DD- kezés műszaki ellenőre. -
tuitkfsér6 laktanyát már átad- Külön indulási és érkezési 
ták az építők - tájékoztat csarnokot létesítettünk. Az ín
Fekete Sándor állomásfőnök. dulási csarnokban kilenc 
- A számviteli csoport, a se- pénztár működik majd. A 

oédhivatal, a vezénylótisztek, nagy várócsamokb6l nyíló 
o ,iormások már beköltöztek t>árótermekben az utasokat 
az ,íj irodákba, Az épület tet- l tájékoztató hangszórók egy 
'jes átadására a t�l'Vek szerint részét az asztalokban helye-

1[on11:et11 négytengelyes sumély'kocslk készOlnek 
m«Javlt<>ban. Képünkön a hegeut6k láthatók 

1zerelöcsarnokban 
(MTI Foto, Lajos Gyllrgy felv.) 

.•••••••.••.....•..••••..•..•.•.........
••.. 

Szob állomás nyerte 
a határforgalmi versenyt 

Július 22-én Szob á!lomá
ron értékelték Szob-Sturovó 
határallomások első félévi 
munkáját. A két nagyforgal
mú ha,tárállomás ugyanis évek 

. óta párosversenyben áll egy

. mással. 
A versenytényewk közül a 

menetrend szerinti indításban 
mindkét állomás 98,5 száza
lékra teljesítette tervét. A gép_ 

fordiulónál azonban a s-turo
vóiak 106,7 százalékos ered
ményével szemben a szobiak 
126,6 százalékos eredményt 
értek el. Félévi átlagban Sz.ab 
99,7, Sturovó pedj,g 94,1 száza-
1ékos eredményt ért el. 

A verseny érMkelése és a 
}utalmaik kiosztása után a 
szobi vasclasdk vendégül lát
ták csehszlovák kollégáiikat. 

Híradás a miskold vonal villamosításáról 

zik el. A gyermekvárótermet 
fektetővel, fürdővel és étkező
vel látják el. A no.gycs,amok
ban utasellátó büfé, külön
féle ajándéktárgyakat, cukor
kát, trafikot, könyveket áru
sító pavilonok és posta áll 
majd az utazóközönség ren
delkezésére. Az érkezési csar
nokból nyílik a ruhatár és az 
utasellátó étterme nyári te
rasszal, a legmodernebb gé
pekkel felszerelt konyhával. 
Az indulási és érkezési csar
nok padlófűtéses lesz. 

l!:rdekesen oldották meg a 
nagycsarnok, a várótermek, 
a forgalmi iroda, a pénztá
rak, az oktatóterem és a kü
lönböző helyiségek akuszti
kai problémáit is. A falakat 
hangtompító, hangszigetelő 
műanyag-lemeu.el látták el. 
A 250 ülőhelyes oktatóterem 
tetővilágítást kap és jegyzete
lésre alka.lmas támlás s?.ékek
kel bútorozzák be. 

Jlodern berendezések 

A forgalom irányítására is 
a legmodernebb technikai 
eszközöket szerelik fel. A tá
gas, világos forgalmi irodtit 
például elektrodinnmlku be
rend<!zé.5elck.e1 látják el. . Az 
állomásirányítók is új irányí
tóasztalt kapnak. Egy gornt>
nyomás és valamennYi űr
hellyel beszélhetnek. 

Mint az állomás vezetői el
mondták, a tervewk a szociá
lis létesítményekről sem fe
ledkeztek meg. A kerületi, az 
ellenőrző és az üz.emorvos 
külön, modern rendelőt kap 
az új felvételi épületben. Az 
állomási személyzet részére 
külön női és férfi öltöző és 
fürdő áll rendelkezésre. 

A .kétemeletes vonatkísérő 
laktanyában a személy- és 
tehervonatkísérők külön vára
kozó helyiséget, villanyrezsók
kal felszerelt konyhát és ét
kezőhelyiséget, zuhanyozót és 
mosdót, a vonat.kísérő csapa
tok külön öltözószekrényt 
kaptak. Az idegen honállomá
sú és Debrecen állomás lét
számába tartozó, de vidéken 
lakó vonatkíséröknek 112 
ágyas laktanya áll rendelke
zésükre. Ezenkívül 52 ágyas 
vendégszoba is található eb
ben az épületrészben. 

lJfárványcsarnok 

A nagycsarnok belső hom
lokzatait Domanovszky End
re Kossuth-díjas festömii.vész, 
a debreceni ötösfogatot és a 
régi debreceni vásárt ábrázo
ló óriási freskói díszítik. A 
falakat, az oszlopokat már
vány burkolja. Ez a nagycsar
nok koncert-teremnek is be-
illene, olyan művészi a kivi
telezése. Megtalálható benne 
a piszkei vörös, a siklósi zöld, 
a süttő-haraszti fe hér és a 
bolgár fekete márvány. Oszin_ 

Egy évvel ezelőtt még csa..1- süllyeszteniük a dolgozóknak. tén meg kell mondani, hogy 
tervek voltak Kondás Béla ki- A pályasüllyesztés közöen egy a "Sokféle drága márvany be-
tűző mérnök kezében a Buda- méteres talajvízzel kellett építése talán kissé túlzás is. 
�-Miskolc vonal Füzes- Kevesebb is elég lett volna, 

1961. ffiLIUS 31. 

Az igazgatóságok egymásközti versenye 
Az 1961. június- havi ered

mények alapján az igazgatósá
gok helyezési sorrendje és 
százalékban kifejezett teljesít
ménye a következőképpen 
alakult: 

1. Szeoed 93,75% 
2. Miskolc 85,83% 
8. Pécs 80,83% 
4. Budapest 79,17% 
5. Szombathel11 75,83% 
6. Debrecen 75,-% 
Júniusban a minőségi mun-

kára jellemző mutatók közül 
a vasút nem teljesítette a te
hervonatok áUagos terhelésé
re, a teherkocsik kihasználás.á
ra, valamint az irányvonatok

rend szerint. Ez megfelel a szempontjából sem közömbös. 
97,5%-os hálózati célkitűzés- A mozdonyok gazdaságos 
nek. Itt azonban meg kell em- felhasználását illetően pozitlv 
liteni, hogy a késett percek eredményről lehet beszámolni. 
mennyisége a bázisidőszakhoz Ez mindenekelőtt annak tu
emelkedett. lajdonítható, hogy a mozdony. 

A fentiekre azért kell fel- fordulók betartása hónapról 
hívni a figyelmet, mert az hónapra folyamatosan javult. 
őszi szállítási feladatokat csak Ennek eredményeként eddig 
akkor tudja sikeresen és gaz- példa nélkül álló teljesítmény 
daságosan teljesíteni a vasút, született az egy tehervonati 
ha mind a mennyiségi, mind a gőzmozdonyra eső hasznos ki
minőségi mutatókat maradék lométerteljesítmény növelésé
nélkül teljesítjük. Egyébként 

I 
né!. Figyelemre méltó a te

az elmaradások felszámolása, hervonatok átlagos .itazási se
az üzemi jutalék alakulása I bességének alakulása is. 

A második negyedben a szegedi igazgatóság u élen 

kal továbbítandó árumennyi- A második negyedévi össz
ségre vonatkozó terveket. teljesítmények alapján a sze
Ugyancsak visszaesés mutat- gedi igazgatóság végzett az 
kozik a tehervonatok menet- első helyen. Ezzel elnyerte a 
rendszerűségénéL Ennél a té-

, 

KPM I, Vasúti Főosztály és a 
nyezőnél 74,64%-os eredményt szakszervezet elnökségének 
értünk el. A személyvonatok vörös vándorzászlaját a vele 
97,68%-a közlekedett menet- járó 100 OOO forint pénzjuta-

lommal. Második helyen a bu
dapesti igazgatóság, harma
dik helyen pedig a miskolci 
igazgatóság végzett. Az előbbi 
75 OOO forint háromszoros ösz
szegében, vagyis 250 OOO, az 
utóbbi pedig 50 OOO forint 
pénzjutal-Omban részesült. 

Életmentő hídépítök Eredményes munkáról adtak számot 

A pécsi Fehérhe17t1i úti 
aluljárónál dolgozik a Hídépí
tisi Fónökség Ónody brigádj11. 

Július 12-én a nagy meleg 
ellenére a swrgalrnasan dol
goztak. Köroen arra lettek fi
gyelmesek, hogy egy kisfiú 
kétségbeesetten rohan feléjük 
és már messziről kiáltja: 

- A homokbéityánál lesza
kadt a part és al.átemette ••• 

A hídépítők nem várták 
meg, míg a futástól :z:ilált kis
fiú kimondja, hogy pajtásait 
érte a szerencsétlenség. A 
brigád tagjai, öregek és fia
talok szinte versenyt futot
tak a szerencsétlenség szín
helyére. Először ásóval és la
páttal dolgoztak, majd, hogy 
meg ne sértsék a gyerekeket, 
kezükkel kaparták a homokot. 
Hét-nyolc perc telt el míg 
meglelték az egyik gyereket. 
Amikor kiemelték, lilás, sze
derjes arc, kimeredt szemek 
bámultak a megmentókre. 

A kisfiúnak ketten mester
séges légrest adtak, miközben 
a többiek kapartak tovább. 
Néhány perc múlva ismét 
mozdult a homok s előkerült 
a másik fiú is. 

Mire a mentők a helyszín
re értek, a szerencsétlenül járt 
gyermekekbe újból visszaköl-

A maUc6i csomópont szolgá
lati helyein megtartott terme
lési tanácskozások azt bizonyít
ják, hogy szorgalmasan dolgoz
tak az első félévben a makói 
vasutasok Az á!lomas dolgozói 
az év első felében minden 
tényezőnél teljesített.ék az él
ü:zem szintet. Ellilhez az ered
ményhez jelcntös mértékben 
hozzájárultak a társszolgálati 
ágak, a fűtőház és a pálya
fenntartási szol,gálat dolgozói. 

A kocSiitartózkodást 108, a 
kocsikifrlasználást 107,4, áru
szállítási tonnatervüket 108,4 
százalékra teljesítettc;k. A fel
sőbb szervek által is elisme
résre méltó munkát végeztek a 
szállítmányozási dolgozók, a 
10 százalékkal megnővekedett 
tervet 100,l százalékra telje
sítették. 

A termelési tanácskozásokon 
az új feladatokról, azok mi
kénti elvégzéséről i.s beszéltek 
a dolgozók. Lesz tennivalójuk, 
mert a követelmények, az őszi 
forgalmi feladatoknak meg
felelően nagyobbak az első 
félévinél. A tervfeladatok tel
jesítése egész igazgatóságunk 
területén már most összeesik 
az őszi forgalmi feladatok elő
készítésével. 

A tennelési tanácskozásokat 
követő napokban is arról 
folyik a vita a szolgálati ágak 
dolgozói között. hogyan tudják 

minél eredményesebben, minél 
jobb munkával lebonyolítani 
az őszi forgalmat. 

l\Iakó fűtőház dolgozói Js 
bizalcooron tekintenek a jövő
be. Első féléVi személyszállí
tási elegytonna tervüket 125, a 
motorvonatok h-.n tervét 119 
az üzemasnyag-fqgyasztási ter� 
vüket pedig 126 százalékra 
teljesítették. ,A fűtőház dolgo
zói terven felül vállalták hogy 
a mezőhegyesi cukorgyárban 
elfekvő, a második világ
háború emlékeit idéző Scller
mann-páncélos tartozékát bé
kés célra, tolató traktorrá ala
kítják át. Ez a munka már 
folyik és ezzel a munkával 
nagymértékben meg fogják 
könnyíteni a cukorgyár mun
káját. A műhelyi dolgozók 
rés-léről nagymértékben Járul
tak az élüzem szintek teljesí
tésé!hez a szocialista brigádok 
tagjai, akPc különösen a mo
totmellékkocsik javításában és 
az exportküldeményeket szál_ 
lító kocsik vizsgálatánál végez
tek kiváló munkát. 

Az élüzem-szintek teljesítése 
után mindkét szolgálati ág 
dolgozói bizakodóan tekintenek 
a második fél év tervfeladatai
nak eredményes teljesítése 
elé. 

Sziládi Sándor 
Szeged 

tazött az élet. Mivel különö
sebb zúzódást nem szenved
tek, hamar elhagyták a kór
házat és boldogan mondtak 

Még iobb lehetne 
köszönetet az életmentő híd- A Szolnoki Jár,;1űjavító ko
építőknek, akik percnyi ké- csiosztálua évek óta nem ért 
sede!em nélkül a helyszínen el olyan eredményeket. mint 
teremtek és mindent elkö- az első félévben. Június ha
vettek azért, hogy a néhány vi tervüket 103.6 százalékra 
köbméter lezuhant homokos teljesítették. Negyedéves vi
föld alól kimentsék a gyere- szonylatban is jó az átlag. 
keket. Időközben ugyan merültek fel 

Várnl!i László \ ?�hézségek. de a dol.gozók. 
Pecs élen a műszaki vezetők!kel, a 

lehetőségeikhez mérten elhárí
tották az akadályokat. 

Az alvázlakatosok közül a 
½°ndVai-briQád :iár élen. Tervuket minden hónapban eg!�etesen teljesítették. A br;gadvezeEő .ió sze.vező és h·anyftó mtUJkájáért kormánykitüntetést kapett. 

abóny-Mezókövesd 'közti vil- megbírkózniux. Ennek ellené- esetleg műanyaggal helyette
lamosftását iHetően. A terv�- re a gödörásók határidő előtt síthették volna a márvány
ból azóta sok.minden megva- elxészültek a munikával. ' burkolatot. !gy talán egy 
lósult. A nyolc oszlopá!lftó Féléves viszonylatban is jó modern üzemi konyha is fu- • 
brigád már messze maga mö- eredmények születtek az osz- totta volna az építkezésre A miskolf.'ia,k 

_,A„ szekrény-lakatos-brigádok ko;2U: a, Tamási- és,az Abonl/Íbngad erte el a legjobb ered
�!t. Sa?nos, akadnak olyan 

1 ·• f ') • • , 1 
bngado'.k lS. amelyek lema 2 so e e·n mer ej-e ra�ak a terv:teljesítésbeO: gött hagY'k, Füzesabonyt. lopállftó-részlegnél. Első fél- szánt összegből. 

A Mezőkövesd-Szihalom éves tervüket 106.21 százalék- Ennek ellenére az Ut-Vas-
térsége'ben a tervezettnél 4414 ra teljesítették. Különösen ió úttervező Vál.!alat tervező és 
órával rövidebb idő alatt ké- munkát végzett a Takács-. az a Hajdu-Bihar megyei i:Jpító
sz.ül.tek el a rnunkával. Ez Ewed-. a Szita-, a Mundrák- ipari Vállalat kivitelező mun
több mint 26 OOO forint meg- és a Huszti-bri(lád. kája megérdemli a dicséretet. 
taka.rítás-t eredményezett. Fi- A betonozóknál a Jiol-. a A Tiszántúl legnagyobb for
gyelemreméltó eredmények Vámos- és a Varr,a-. a (1Ödör- galmú csomópontjálJ.ak új fel
szillettek a hatvani orszá.<(úti ásók.nál pedig a Végvári-, a vételi épülete mélföan bele
híd alatt átépítésre került fel-

1 
Konyári- és a Ferenc-brir,ádot illeszkedik a 600 éves Debre-

sóvezet.ék munkálatainál is. lehet kiemelni. cen város-központjának uJ 
Ott ugyl1,llis a pál� kellett , B. M. axculatába. Vlsi Ferenc 

A Miskolc-Tiszai pályaud- mozgósításában a szakszerve- i:re
rt az �öv_etkeze1:,dő idők

var dolgozói az első fél évben zeti bizottság és a bizalmiak f"'�t 
mus:zaki v�toknek. de 

103 helyett 103.9 százalékra · k ft o ... .,,., a motgalmi szervek 
teljesítették a tervet. ��:itő�!:� 

ettek a s.zolgálatl �f� t:b�e�egí= kell aii: 
Különösen figyelemre méltó A

. 
jó munka eredményeként sz.olnoki iá�ll. 

_:ik
tó

. �ert .a 
a kcicsitartózkodásban elért a �l. vasutasnapon két dol- osztálya csak' lavi 

. 
,-ocs_i-

105.3- százalékos teljesítmény. goz,o . korn:ián�kit_Untetésben, tovább er.:n!;t
.t,f��

z
hte

a
h
t
� A munkában Jávori József, 40 pedig Kivál i:; d ,� "'·' "" 

Győri Lás„ló, P. Tóth , �.;,,8 t · .. 0 _es r emes 
I 

eleget a megnövekedeit fe'-- ,.,.,,,~ vasu as kitüntetesben része- adatoknak 
' 

és Bodnár Lajos szocialista sült. · Csomor János brigádja járt élen. A dolgozók Uglyai Sándor Miskolc Szolnok 
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Az utazó szolgálatot tel iesítő 
dolgozók munka ideie 

1� 
Tüz egy angol állomáson (107538 1961. I 2. si. rf'ndelet. 

M�jelent a hii,atalos lap 
1961. évi 27 • .számában.) 

A Munka Törvénykony e 
Végreha1tási Utasításának 
(MT. V.) 55, §-a értelmében a 
Magyar Államvasutak terüle
tér. az utazó szolgálata telJesi
to dolgozók munkaideje hnvi 
210 óra. távolléti órák fig_ve
Jembevételevel havt 300 óra. 
Ennek a rendelkezésnek a n\g
rehajtá6aként a Munka Tör
\.énykönyvének az államvasút: 
dolgozokra vonatkozó végre
hajtá i uta,;ítftsát (V. R.) a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsaval és a Va�utasok Szak
szervezetével egyetértésben az 
alábbiak szerint módosttom: 

1. §. 
Az utazó szolgálatot teljesítő 

dolgozók törvényes munkaide
je a ténylegesen munkaval töl
tott ldot és a törvén ·es mun
kaidőbe be uimítható idöket 
.foglalja magában. 

2. §. 

sf\·cl vagy felugyeletevel tól
tótt idö a munkaldobe beszá
mít. 

(5) Vontatójárművön törtenö 
valtás esctt'n a tényleges mun
kával toltott Idő kezdete a 
szolgálat ál, ételének az ido
pontja. befejezése pcdl;( - ha 
a szemi!! ·zet a já1mú\'et fel
váltonak adja át - a szolgalat 
átad anak időpontja. Az elő
írt Jejelentkezéstől a szolgalat 
at,·éteifh:, illetoleg a :;zolgálat 
átadás:'ttól az eloirt Iejelentke
zésig eltelt 1d,j azonban a tör
vényes mUnkaidcibe bc,zam1t. 

3. §, 
(1) Ténylegesen munkaval 

tóltött ido a ,·onatkisérö sze
mélyzetnél: 

a) a vonat tényleges indulá
sától a vonat tényleges megér
kezéséig eltöltött idö; 

b) a vonat tényleges indulá-
át megelőzően a vonat ... tvé

telcre, a tényleges megérkezést 
követően pedig a ,·onat átadá
sára megállapított jeientkezési 
és lejelentkezési idő; 

(1) Ténylegesen munkával c) a honos-, forduló- vagy 

íe!eloe 1961, e, i .márclt1$ hó 1 
1 -é\'el kell alkalmazni .  Ei,.v 
ídeJ 1leg hatályát \'t'S:Gti a V. R. 
30. e, 31. paragrafu,a, n:. uta
zo zemél�·ret változó 11letmé
nyere, val�tnint a zolgülati és 
ttívollé i ór k ;zámit.a ara �o
natkozó zabályok pedig me�
felellien 'ffiódosulnak A szol
'"linti ,,,..,1,: '?ámítús�ra a je
len uta5ilá.nak a tönénve.
n1un '\Uiclore , onntknzó rcn

. 
dc,_ 

, kczescit kell alkalmazni .  A 
ten- és statisztikai Jelcntc ·ek
hnn a t.<n, le•:es n1Ufil, \'Ili t"l
tött idot „munkaóra". a torvé
nres munk11idobc sz m,tott 
et:yéb id l .,készenlct! óra·• el
ne ·ezéssel kell zerer,eltetni .  
A ta,·olléti óra elnevezése ,•ál
tozatlan. 

A anglini :Veu:cast ',• köz ' nV?kra tolattak, a: 1114Sokat 
pont, dl!oma3án egy rég, L'al- i autóbuszokkal .szállitolták to
tó<i/11tó t•1ronyba n tuz kelet• 1 i:ább. A beerkezo onato ·at 
ke:é t. A uz gyorson át ter- :;em tudta fogadni uz alloma . 
jedt a izomszédos f'J)Ületekre. Emiatt több fowmalon m· -
A tuto/ ók órák4, farado2tak fél óra,� szünete t a forga
a tuz eloltá.•a n. amely telje. en lom. 
mcgb mtotta a környek Jor- A 1űi: t„teme any.ag.i káli 
gatmát. okozott. A tobb, köz<itL egy 

Az ia!!=on tarto::kodó I hat �ab magas ü, e;;1alu epulet 
.s:éreli:ényeket a ki<l.•o i·ága- is tonkrement. 

Vasutassztrá ik Olaszországban 
Julius 14-<'n a ;;  Olasz Al- j 

lam ,·a,11tal. rnramennyl rona
lán szunete/t a forgalom az 
oln.� 1·asutasok 24 orá 
s;;trajkja miatt. A kot·mány 
a nagrobb Yaro„ok közötti 
ö �zekottetés blztos1t.á ara 

A nemzetkoz1 vonalakon is 
szünetelt a fo!·"a:om. A kul
foidi  turibták száza k�ny
szerU:t<>k egy nappal tovább 
maradni Olas7..0r zágban. 
Altiknek az utazás m!att nem Budapest, 1961. Julius 7. 

Bangó Sándor 1. l(. 
Yezérigazgatóhelyettes 

l 
szükoé:< 'uralokat indított Eze
ken a , onatokon katon k te:
jc:,lldtek va,utl ;.o!ga!atot. 

jutott szal!oda. a vonatokon 
tóltötték az éjsvikát. A vas
uta..,sztrájk tehát az o'asz 
ldegenforga:omnak 1, nagy 
kan okozott. 

Joggy11korl11t - llvi döntések 
T A 'ULO (tanonc) IDó BF.. 

ZAMIT.\SA A MU, 'KA
VISZONY FOLYAMATOS-

Je (flzctett) szabadságra nem 
jogosultak. 

A szrájkot a kommu nlSla 
é.s nem kommun�.,:.a szakszer
vezetek 'közö�en szerceztek 
bérkot'et.eui.selk é• a mun-ka
körülmények jadtása n.a k ala
támaszt<isára. 

A andi 
e -uso ban 
de az utó 
mer DenVJ 
ságban i forr 1 \ <: ,  
ke1.e:'k a , as úti  talpfákat e.; 
a va0onolc épt�N! i'!t 
faan�•agot. A kezeles kóve' -
keztében a gombák es ro,rarok 
teljesen w;.z;tu.-....,.,. ,",.,r:-, 

Kü'.önleges készülékek se
git.ségével ó1·ánként 9QOO kób
méter forrq Jevegö · · · � 
e.ö e,; azt befújjak a faanyi:
got ra«tározó, hermetikusan 
el1.árt amrákba. ahol a hó
mérseklet 60 f61ug emelkedik. 

Fé!automat1 térköibiitosítólc 

A Szov,ietun1óba1t ebben 11:z: 
é, ben már 10 OOil ki!ométe
ren 1élautomatikus lérközbiz
tosíló berendezés YáltJa fel a 
vonatforgalom zaoalyoza á
nak roöi;: elavult eszközeit, 
a tárc.SJS Jelzőket. a t.ávirot 
� a te.efont. A széle&körú 
program és annak megva ó-
sítás.a na;? • feladatokat ró a 
szo,·1et va utak illetékes 
szolgálati ágára. 

töltött idő a mozdony- (motor- ,·égállomáson közvetlenül az 
.koa.í-) személyzetnel: induláct megelözöen, vagy az 

a) a fütoházból való kihala- érkezest követ<ien a vonatösz
-0ástól fútőházba való megér- szeállitással, vonatszétbontás
kezésig eltelt idő; sal, elegyrendezé:;sel, kocsl-

. 
SAGABA. 

A . zakmunkásvizsgát tett 
ipari tanulók a 857-55 1953. 
sz. MTH utasítás (MTH Köz
löny 27. szám) rendelkezése 
alapján a szakmunkás vizs
gat követuen 24 munkanap 
. zabad, ;::ra jogo ultak. Ez a 
szabad�ág - épp úgy. mint 
a munkavl zonyban állókat 
megilletö rendes (!izetett) za
badság - naptári éHe (tehát 
január 1-december 31-ig ter
jedő ldore) �zól, ezért a zak
munkáskent munkaviszonyba 
lépo ,·olt Ipari tanulókat a 

viz.,ga é,·t'ben munkaviszo
nyuk alap1án a ,·állalatnál 
már nem Illeti meg szabad
sag. (:Munkaügyi Min] zté
rium Munkajogi Onálló o�z
tály 9840 1961-(56) . z.) 
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b) az indulás előtti elokészí- bcallita sal. mozdonyszerelés.. A munkaviszony folyama-
-tési és az érkezés utáni után- se! vagy árukezelessel töltött tos,ágának megállapttásánál 
kezelési idő; idó. a tanuló (tanonc) idöt is fi-

c) késett vonatindltás, vagy (2) A tórvényes munkaidőbe gyelembe kell venni, kivéve 
a vezénylés utólagos megval- beszamít a tényleges munka- a felszab.::dulast követően ál
toztatása esetén a tervezett ki- val töltött időn kívül a vonat- Jami (MTH), rendszerü, i. ko
járati idotol a tényleges kijá- kísérő személyzetnél : lajellcgű tanulóképz.ésben töl-

tött időt. ez az idő nem te-ratig eltelt idö; a) késwnlétre vezénylésnél a kinthető „munkavlszony"-ban 
d) a ké6zenJéti moz.donyon keszenléti idö a jelentkezéstöl töltott időnek, _ Ennek meg

és - külön kirendelés e,;etén a lejelentkezésig, illetoleg - felelóen pl. a vállalatnál 1930 
- a kazánmosá nál ,·ag}· az vonatra vezenylés esetén - a 

december Z0-án tan zerzódést 
idö,,zakos javitá ·nál eltöltött ténylegesen munkárnl töltött kötött az !934. február 6-an 
idö. idő kezdetéig; segédvizsgát telt (felszaba-

(2) A törvényes munkaidőbe b) az <inköltség1 ulazással dult) dolgc,zó munkaviszo-
beszámít a ténylege,;en mun- töltótt idő a kijelölt vonat nyának folyamatosságát 1930 
kával töltött időn kívill a tényleges indulásától a tény- december 20. napjától kez
mozdony- (motorkocsi-) s.ze- leges megérkezésig, városon dódően kell számítani, felté
mélyzetnél: történő aluta«ás esett:n a köz- ve, termé. zetc,;en, hogy mun-

a) a mozdonyra (motorko�i- úti villamossal, autóbusszal, kaviszonya az Mt. V. 93. §. 
ra) való várakozásban eltöl- vagy gyalogmenettel eltöltött (2) bekezdésében foglaltak fi-
tött készenléti dő tt jclentke- itló; gyelembe vételével eg)·ébként KIRÁNDULÁS EGERBE 
2éstől a lejelen �ig, j I ó- cl CQ' el munkaidobe-

1 
folyamnto.,nak tekintendo. 

Jeg - vontat0Já1·mure vezény- osztás (12/24, 24,�4-órás fordu- Nem szakítja meg a mun- . . . . lésnél - a tényléges munká- ló) esetén a munkaidő kezdete kaviszony fo!yamato. ágát az ?:zo�Wi�� Jul_tus 22-cn és 23-án 
Val töltött id'5 kezdetéig; é, befejezé,e közötti nem tény- a tanulóidő m., amely a JOI sikerult kirándulást szerve-

b) az önköltségi utazással leges munkával töltött idő, munkaviszony létesítése után :"tt Ei,er�.. A kiránduláson 
töltött idö a kijelölt vonat , . . . . . _ keletkezik (pl. a dolgozo �e- 1 a0 dolgozó es családta:::ja vett 
tényleges indulásától a tényle- d� v?�atkeses . e,eten 8 "0 

gédmunl,ásként do!go,.ott s j részt. Többek �Ö7.Ölt meg-
ges megérkezésig, városon tör- natmdtto állo�a�on 

_
a ".0n.at később Ipari tanuló lett tekintették a város nevczetcs-

ténő átutazás esetén a közúti me!1etrendszeru m�ul9;1átol, tl- ugyanannál a vállalatnal). ségeit is é.� a híres egr; várat. 
villamocssal, autóbusszal vagy letoleg - ha .a ".'e�nyl�s � me- (Zl'lunkaügyl 11,Uniszt.érium 
ovaJ g nettel to"ltö'tt t'dő· netrend szermtt mdulastol el- u k . . Onáll " 0 zt .1 

A �,.ak.�zervezeti bizol\ság el-
c. 0 me ' térő időpontra történt - a mun

,
·aio.:i . · 0 5 a Y határozta. hogy a jéivőben az c) a szakma! oktatáson töl- 9840 1961-139) sz.) á tött idő az oktatás kötelező vezénylet által közölt idöpont- · 

. . , o�sz:i,g :más v rosaiba Is el-
időtartamának mértékéig. tói a tényleges indulásig eltelt SzakmunkásV1zsgat tett 

l 

vi.:;z1 a dolgozókat. 
(3) Az előkészítési és után- idő. ipari tanulók (fiatal !.zak-

Szilágyi I tván 
kezeJÉSi Idő megállapításánál e) a szakmai oktatáson töl- munkásc:>k) a vizsga . _é�·ében 
az érvényben levő egységidők fött idő az oktatás kötelező munkaviszonyuk alapJa.'l ren- Gyula 
mértékadók. Kazánmosásnál időtartamának mértékéig. 
vagy idijszakos javításnál a (3) A jelentkezési és lejelent-

A kUbA! nfp r�gyv�re, 2abad<á1r- � tnn•tl•nOUt harca 1:-.....,k nyol�adilc évfordulója a.llcalmából nanszabúú aportthuaep61n re■• deztek Hu:uma ftiterffl, JO$é MarU kubai azabadtl6cb&o --.ave elütt. lérre mir jó,·al az llnnepé!h• kezdete eUI-, 161,11 �• hos.7,U . osdopokban, érkfl'zt.ell: az o�zág kUJönblz6 � sportoloi. A iöbb min• 1 órán it tartó sponfhmepély"' � 7S OOO l,.ubaJ, ozim„ klllföldt vendéi:-. köztll.k JwiJ Gqlll'III, •• eJ94 Gruta« is részt "Vett .ltépQnk6n a fet.ubadult Kuba mijusban haáakban Jut va,;u&M• kllldijttségének taJJal magyar va.sutasokkal baritl<omal: 

mozdony- (motorkocsi-) sze- kezési idők rnegállapitásánál 
mélyzetet legfeljebb 2 órára az érvényben levő egys gidók 
lehet esetenként igénybe ven- mértékadók. Milyen új nagy tettekkel készül a szovjet vasutasszakszervezet 

a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXII. kongresszusára 

Ko-mszo-moi Szervezete Köz
ponti Bizott.1ágának vöröa 
várutorzászlaját, ni Késett vonatinditás vagy a (4) Menet közben történő 

vezénylés utólagos megváltoz- váltás esetén a tényleges mun
tatása esetén az előkészítési kával töltött idő kezdete a szolidőt a tervezett kijárati időt gálat átvételének az idópont-megelózően kell 5zámítani. ja, befejezése pedig - ha a Írta : E. Cserednicsenko, a SzovJ·et Vasutasszakszervezet Központi Vezeto·se'gének elno"'ke Rendkívüli esetekben (pl. igen 

kedvezőtlen Időjárás, üzemi személyzet a vonatot felváltó
balesetból eredő mozdonytor- nak adja át - a szolgálat át
lódás vagy a mozdonyszemély- adásának időpontja, Az előírt 
2et hibáján kívüli más e11etben) jelentkc1.éstöl a szolgálat átvé
a ténylegesen munkával töltött tel�i�, illetőleg . a s�lgálat á!
időt a tényleges kezdési idők- a_dasatól �z _!!lő1rt leJelent�ez�
kel kell számítani a rnegálla- 1 s1g eltelt tdo azonban a torve
pított egységidőktől való elté- nyes munkaidöbe beszámít. 
rést azonban minden ilyen 

Sok jó eredményről (s kez
deményezésről számolhatunk 
be más vasutaknál is. A 

Baskír Va.aúti Osztály forga
lomirányító!, Desztjatkin és 
Mitarev elvtársak, a Karta
Unszki Vasúti Osztály forga
lomirány ítói Kuznyecov és 
Barhotkin elvtársa!< állan
dóan biztosítják azon vona
tok gyors áthaladásat, ame
lyek a falu rész re szállítanak 
árurakományokat. A MOlFzk
va-Kurszk viszonylatban, va
lamint a M0&zkva-Rjazan
Kusztarevka. viszonylatban a 
kolhozok részére technikai 
berendezéseket és felszerelé
seket szállító vasúti szerel
vények napi ezer kilométert 
is elérő sebességgel is közle
kednek. 

esetben igazolni kell. Ugyanígy •· §. 
igazolni kell a személyzet ál
tal a vontatójármüvön végzett 
kisebb javításokat, ha azokat 
a megállapított egvségidők 
alatt nem lehet elvégezni. 

A távolléti idő a honállomá
son szolgálatra történő jelent
kezést61 a honállomásra való 
visszaérkezés után a lejelent
kezésig tart. Ez az idö magá
ba foglalja a 2., illetőleg 3. 
paragrafusban meghatározott 
tö:·vénves munkaidőn kívül a 
fordu16álllomáson várakoz.á.s
sal, vagy pihenéssel eltöltött 
időt is. 

5. §. 

(4) Fútőház hiánya esetén az 
igazgatóság által kijelölt keze
lőhely a fútőházzal esik egy 
tekintet alá. A kezelőhely ki
jelölésével egyidejűleg azon
ban szabályozni kell, hogy a 

mozdony- (motorkocsi-) sze
mélyzet részéról kell-e és ki
:oek kell örzés vagy felügyelet 
fféljából a júrmünél maradnia. A jelen utasítást a korábban 

A mozdony (motorkocsi) füzé- kiadott rendelkezéseknek meg-

Beváltották ígéretüket 

Allom sunk dolgozói az év 
elején vellalták, hogy az elsó 
félévben teljesítik az élüzem 
sz.!Jltet. tgéretüket beváltot
ták. A szolgálatot balesetmen
tesen, utasítás szer,nt végez
ték. Kiilönö t>n jó munkát vég
zett r..ö1,ey Lajos forgalm� 
szolgálattevő és Szücs Pál 
tolatásvezetö brigádja. 

A jó munka jutalma ezútta� 
sem maradt el .  HortobágJl1-
Ján.os állomásfőnök Kiváló 
vasutas, Szücs Pál 11:rdemes 
vasutas kitüntetésben része
sült. Rajtuk k!vül többen kap. 
tak kiváló dolgozó oklevelet 
és egyéb elü;merésl 

Bebán Rózsa 
Kazincbarcika 

A szovjet vasutasok és a 
vasúti szállít.ás építési dolgo
zói - akárcsak az egész szov
jet nép - nagy lelkesedéssel 
készülnek a Szovjetunió 
Kommunista Pártja XXII. 
kongr=usának méltó fogad
tatására. A folyó esztendő első 
öt hónapjának eredményei 
arról tanuskodnak, hogy a 
vasúti kollektívák többsége 
becsülettel tesz eleget köte
lezettségeinek. A oo.sutas 
dolgozók túlteljesítették a 
száUítá.sdkra. i·onatkozólag 
előírt feladatot, jelentékeny 
mértékben ·m.egg11orsították a. 
kocsifordulót. Az esztendö 
elsó 4 hónapjának eredményei 
alapján meg;íllapítható, hogy 
a va úti építkezések vonalán 
túlteljesltették az építé"i és 
szerelési munkálatok tervét. 

A tervek és kötelezettségek 
teljesítéséért és túlteljesíté
séért folyó és az egész 5zov
jet népet áUogó harcban nem 
csekély szerep illeti meg a 

vasutas 5Zakszerve1.eti bizott
ságokat, amelyek a pártszer
vek Ve7.el�vel nagyarányú 
szervező és nevelőmunkát vé
geznek a tömegek között, ve
zetik a vasutas dolgozók szo
cialista munkaversenyét, i,á
nyítJák a vasutasok kezdemé
nyez.éseit napjaink legfonto
sabb feladatainak megoldásá-
ra. 

Sokfélék é;; nagyok ezek a 
feladatok. Jelen cikk kereté
ben e feladatok közül három
mal kívánok foglalkozni. Ezek 
a következők: 

1. a vasutas dolgozók részé
ról a mezógazda&ágnak nyúj
tott segítség a Szovjetunió 
Kommunista Pártja Közpanti 
Bizottsága januári plénumán 
hozott határozatok megvaló
sításában;  

2 )  a vasutas szakszervezeti 
szervezetek részvétele a kom
munista munka kollektívái és 
a kommunista munka élmun
kásai címekért folyó munka
verseny további fejlesztésé
ben, végül 

3. a társadalom szerepének 
növelése a termelés irányítá
sában. 

Segítsét a falvaknak 

A szovjet vasutak dolgoz.ói 
végrehajtva a Szovjetunió 
Kommunista Pártja által ho
zott határozatokat - sok kez
deményezést tesznek a falu 
részére történő tehersuíllítá
sok meggyorsítása terén. Az 
Észak-Ka.uká:zusi Vasútnál el
sőnek alakították meg a. vas
úti száUít6bází.;ok.at kolhozok 
és szovhozok csoportjaifiak 
ellátása. céljából. Az állomá
sok dolgozói és a mezőgazda
sági dolgoz.ók együttesen fo-

ganatosítják a szüksége· in
tézkedéseket a vasúti kocsik 
kirakásának meggyorsítása 

érdekében, a földek és az ál
Jattenyésztö telepek rész.ére 
rendelt árurakományok 5:z:ál. 
litásának meggyorsítá,;a érde
kében. 

Derék kezdeménye1,ése;;:kel 
állottak elő a Déln11ugati Vas
út vasutasai és a Vinn11ica.i 
Népgazdasági Tanács dolgozói 
is. Csaknem teljes mértékben 
gépesítették a gépjárműve� 
kirakását, valamint a kolho
zok és szovhozok részére érke
ző anyagok kirakását, úgyszin
tén az általuk feladásra kerti
ló árurakományok berakási 
munkálatait. 

Nagy tapasztalatokra tettek 
szert a falu rész.ére történő 
teherszállítások meggyorsítása 
érdekében folyó munkaver
seny szervezése terén a Ka
za.hi Vasút szakszervezet, bi
zottságai. A fővonalak dóm/j 
jelentőségű állomásain száz
számra alakítottak társadalmi 
ellenőrző őrhelyeket {,• utazó 
brigádokat, amelyek ellenőr
zik a mezőgazdasági rendelte
tésű árurakományok kellő id&. 
ben történő továbbítását. Az 
említett; munkában különö,sen 
kiváló szakszervezeti bizottsá
gok részére átnyújtják a Vas
út Területi Szak.szervezeti B.
;zott.ságána.k és Ka�zta.n 

Hasznos kezdeaítrezés 

A Szovjetunióban a vasutak 
egész hálózatát tekintve az 
árurakományok szállítási ter
vét - a szóban forgó rako
mányok tekintetében - je
lentősen túlteljesítik. Az elő
irányzaton felül az. esztendő 
elejétől fogva mezőt:az:dasági 
technikai felsz.ereléseket és 
berendezéseket ,szállító vMÚti 
kocsik ezreit indították útnak, 
terven felül több mint 200 
ezer tonna mez:őgaz:daaálf 
üzemanyagot szállítottak. A 
szállított gabonafélék mennyi
sége kétszereee annak a 
mennyiségnek, amennyit u 
elmúlt esztend6 azonos !d6-
szakában sállftottak. 

(F�jak.) 



A BUDAPESTI IGAZGA TÓSÁ(i ÉLENJÁRÓI KÖZÜL ÖNKÉNTES VÉRADÖNAPf Befejezéshez közeledik 
. , . . . . . . . , . � !fa.jd-u-�a.1' m�g_11':i tlé1'·*A Budap_est �i1iesl F6n&csé,:- mt•ben kezdte mer B-"-:l" A budapesti igazgatos.ag te- l szam Joval magasabb, mint az Jat d1csen, hogy sokan tanul- ellá.to aUomas kere3ere 4,>Filzfö között a vasútvonal Balatonba költ-0ztetését. A 3:!0G m..,. 

rüle

.

tén
. 

mind több az. olyan I előző év hasonló idősza

.

k ában nak és még többen vesz.ilc ki szakszervezeti bizottság és a

i

1'°hossz" vona1sza.1<a.-..on azóta télen-nyáron dolgom.alt " 1>á1Yé� 
szolga.lati hely, ahol a dolgű- volt. részüket a ·  ta.rsa<ialmi mun- a. gazdasági vezetők segitségé- A m,mkálato.1< a beleJ���:"e�=f":'von!i 

tervelt szeriai •l• 

z,ó:t nagy körültekintéssel, ki- I Említést érdemel a fűtőház kából. Csupán a die,elmotoros vei véradónapot szerveztek A. _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  . . _ _ _ válo eredménnyel dolgoznak. 1 újltómozgalma. Az elsó fél• oktatáson 38 . dolgozó vett debreceni já,rmüjavítóban. .. , """"' -· �•• � ,,. •· ,.. � �- .. ,,._,,.,... 

JÓZSEFVÁROSI PFT 
FŐNÖKSÉG' 

1 évben 85 újítási javaslatot ad• részt. A szolnoki úittörőváro.s Mint Koroknai Endre el- ·;: l tak be a dolgozók. Ezek kö- építésénél 380 óra tánsadalmi mondotta, a júUus 12-én meg• :t, 
zül 74-et elfo.;adtak. sőt, 73-at mun,kát végeztiek. E.zemkívül a -rendezett véra-dónapon 441�, 

Az elsok között kell emlí
teni a józsefvárosi pályafenn
tar'.,,;i iónók,éget. Az első fél
évl:>'Jn, a ,,núlt évhez. V!bZO
nyitva 25 sziizalékkal javult 
a vagányhálóz.at álla,pota a 
főnökség \·onalain. Tervüket 
102,2 százalékra teljesítették. 

A tervteljesí�ben nagy 
része van a szocialista mun· 
kaYersenynek, ezen belül a 
szocialista bri,gádmozgalom-
nak. 

már be is veze·�Zek. szoJnoki Lenin Te1·melószövet- dolgozó adott vért. Ilyen nagy-± 
A bevezetett újításokból kezetben több ezer torlnt ér- létszamú jelentkezőre !enki,f. 
34-1 622 forint haszon szár· 1ékü tarsadalmi munkával já- se n számított. A jármiijavítóí

4 

maztk a népgazdaságnak. rultak hozzá az istálló � a dolgozóitól 125 lite1' i:ért vet- :· 
A moigalmi szervek ered- ! csirkenevelő ólak építésehez. tek. Az önként adott vér érté• 

ményes fel\"ilágositó munká- Láng Pál ke 62 500 forint. 
/ , 

;.: 
Fürdőszerelvényt kapnak a pályaépítők í 

. , :t fil;lik<;>r pályaépltók munka: 1 föhÓse és társai száraz ke-
l 

Hol vannak azó!.a , a ridegf 
helyen Jarok. vagy a robogo I nyéren tengették magukat a barakkok, a !!zalmaagyak. a+ 
vonat ablakából látom őket, nyári hónapokban és reggel- rongyos takarók. A ma pálya-:". 

A fönökségnél 21 brigád 
küzd a szoeialist!l cím el-

nyeréséért. 
Eddig négy brigádnak sike
rült . elnyennie a címet; há
romnak pedig az oklevelet. 

1 
amint modern g,épek segít- tőt napestig kéz:ieróvel végez- építői tiszta. gondosan, be-;:: 
ségénil építik, korszerü&ítik ték a legnehezebb vasúti l 1·endezetL kocsikban, va;,;y<l-

1 vonalainkat, önkéntelenül munkát. Igen, csak a nyári téglából épített felvonula.si ;f 
1 Veres Péter: Pálya munkások hónapokban, mert késő ősszel I épüietekben laknak. Rádiójuk, :f 

címü regénye jut eszembe.

1 

hazaküldték a pályamunka- televíziójuk. üzemi konyhá-/ 
Hol van már az az idó, ami- sokat és c.sak tavas=l vo:t juk Yan. Munkájukat a gé- ;t 
kor Balogh János, a regény újból szükség rájuk. pek tucatja könnyíti. "-� Az újitómozgalmat �.em ha

nyagolják el a fönökségnél. 
Egy év alatt 27 újítási ja
va.slatot nyújtottak be a 

dolgozók. 
Kettöt kísérletre bevezettek, · 
nyolcat eszmei alapon díjaz
tak, ötöt pedig utókalkulációs 
alapon fogadtak e). A megta
karíta.s tabb mint 500 OOO fo
rint. 

HATVAN ÁLLOMÁS 
Hatvan állomás dolgozói is 

jÓ munkát végeztek az első 
félévben, A tervet 103.48 szá
zelé!kra teljesítették. E-zen be
lül a kocs!k.ihaszniílásba11 
108,20 százalékos eredményt 
értek el. Feladataikat baleset
mentesen. vonatveszélyezte
tés né1kül végezték. Pedig a 
január 30-tól tartó vágány
zár miatt sok nehéméggek kel
lett megbirkózniuk. 

A hatvani vasutasok a swl• 
gálat ellátása mellett a tár
sadalmi munJc.ából, 

a termelöszövefkm:etek 
megsegit-éséböl is dereka

san klv8S7ik & ris'l:ftJmt. 

• SZOLNOKI FŰTŐHÁZ 

Eredményes munka iolyik 
a szolnoki fűtéliházban is. A2 
ellső félé'v'ben a sz.én és az 
;mya,gta:karékosságot Hletóen 
több mint 4 millió forintot ír
hatnak a számlájukra. Ezen 
belül a ldsz!sták 475 537 fo-c 
rintot takarítottak meg, 

A szolnoki fűtőház a túlsú
lyos vonatok továbbításában 
is élen jár. Hatvanöt brigád 
vesz részt ebben a munká
ban. Közülük Csizmadia Vil
mos. József Ferene, Horváth 
Sándor és Debreceni Gyula 
mozdonyvezető érte el a leg
jobb eredményt. 

A folyamatos mozdony• 
fordulók beve7.Cté.sével 
szerVexeftebbé vált & VO• 

na.tok továbbítása. 
Az év elsó öt hónapjában a 
4"24-es sorozatú mozdonyok 
100 etkm. tel.je;ítménye 128,2 
százalékra emelkedett. Ez a 

A pályafenntartási munkák:t j gépesítésével együtt á llandóan
!
':· 

Cl ]k h 11 
javul a dolgozók szociális · 

u),%Jl VJL e1yettt 
I 

helyzete. A tisztálkodás köny-,. 
nyítéSláre . még e(iben az év-i 

Vámosgyörk állomáson jó az A hajnali órákban már öL t 
ben fur�oszerelv<)ny:ket kap-f 

együttműködés a szolgálati júsz.apú�i és . gyön�ö.si moz- ��f lJl;!:;�é��;�:r a
do

á!;:; ágak között. Jó példa erre az do!IY ,"art ?z.enszercle;-,i:e. Már� reoeni jármújavítóban készí-Í • az eset is, amely július 17-ái mar ugy latszott,_ hogy a lh:ly1 tik. ; f ze1e Jó-u;ef Zl �gü nociall- brigádjának egy ...,portja az úJ 'llll· 
reggel történt. vonatokat c&ak késéssel tudiu¼: (. tés bogárbit k.iképzésöt végzi 

Előző este léptem szolgálat- közlekedtetni amikor Kosztva - Mi!yen le.sz az új fü.rdó-1· 
ha, mint forgalmi sz.vlg;í.lat- E-rnő mozdonyvezető leszállt n:erefoény? -:- érd_ekl�!em a .,,..,.....,w;,..,.._.,,...,.,,,,.,,,, �----.-..,,.... 
tevő. Lelépő elődöm közölte gépéről és sw nélk.ül hozzá• napo_kban a. J�rmuJavtto mtí- . . 
velem, !hogy délután elromlott fogott a daru javításához, Mire szaki vezetolnel. . 
a szénszerelő daru és erről a megvirradt, elkészült a mun- - A fürdőszerelL'ény két·t 
jászapáti fut.óha.z.at értesítet- kával. 'kocsiból áll - válaszolta Bi-:t'. 
ték. A daru javítása ugyanis Kosztya Emő mozdonyvezető hari Bé!-0, a kocsiosztály egyik t 
a jászapáti futöház lakatosaira ezúttal Js jó példáját adta, múszaki vezetője - Az elsö± 
tartozik. • hogyan lehet elháiiiani az. aka- kocsi három részböl, kazán-.(. 

Aznap nem jött senki, emiatt dályokat., 'hogyan kell a szol- házból, mosodából és zu.ha•<·• 
az esti órákban már ne'héz- , gálati ágaknak együttmű�ödni nyozóból áll. A k,-ocsiban egy-�'. 
ségek előtt álltunk. A szén- ) a menetrends7.erinti közlek�- szerre tizenhatan tudnak zu-} szerelők kézi lapátolással pró-

1 
dés biztosításáért • lianyozni. A Levegőcserét ' ter-� 

ba.lkoztak segíteni a bajon. Ez Kö .. . , , moventi!látor végzi. A moso-1:• 
a módszer azonban nemcsak j SZCT'..P.! er,<11 dában egy mosó- és szaritó-'.j: 
hosszadalmas, banem fárad- Juhász Pál gép áU rendelkezés-re. A má-i 
ságos is volt. 1 Vámosgyörk �ik kocsiban lesz a pihenő-•� 

hely és „a _;11:_hafogasokkal feZ-f. szerelt o!tözo. .,. 
- Mikor készül el az eh,ö:; 

�-OCSi? + 
- A prototípus már a m-úl{'; 

Jü.llus 12-én Boba állomáson keresztül megfesz!tett erővel ét•ben eLkészült a 6. 32akosz-l: 
dolgozott a CeT!dömöLkí J!:pité- harcoltak a tüz cllen.. A doli;o-- tály 1'észl:re. Az év elsö fe- :', 
si Fáiwkség 2-es számú építés· zók közül többen szt:llvedtek !eben p�dig a 7. C. osztály ré-·'I', 
vezetóségének husz,:mnéw dol- kisebb égési sebeket, gumital� nére készitetfünlc egy szerez-:r 
gozója. Munka közben valaki pú bakancsaikról leolvadt a vt:iyt. Ügy tud:nn azt a fel-+ 
ésZrevette, hogy az állomás gumi, de addig nem hagyt.:ík sövezetékeselc kapták. A 6 't 
közelében levő búzatábla rnoz.. abba a munkát, amíg a tűz sza.Teosztály megren<l.=Zé>Jér�f. 
dony:szikrától meggyulladt. A továbbterjedését meg nem m.ég ebben az évben foét .,r.e-f, 
pályaépítők Horváth József '1 akadályozták. TeLvényt készítünk, ú;abb.f. 
előmunkással az élen azonnal 

I 
A vasutasok az idóközben TendeLést nem kaptunk. :Í: csuzi tslván u tagú brigádja az űJ töltés Balaton t.olilli oldalának 

a helyszínr� si�ttel, és h�zzá: i odasereglett pansztok segítsé- A másfélmillill forintos !�ölt-t kl!vezése közben 
f�gtak !1- rmnd Jobban t.erJedo 

I 

gével mintegy 40 hold búzát &éggel ké&rulő fürdőa.c,e:vé- X, - -tuz oltásához. mentettek meg a lángok mar- nyeket minden bizo-rmva1.:'. f · Wii 
A brigád tagjai nem töröd- talékától. önfeláldozó munká.- 1 örömmel fog.adják m3 ;,i a± · ·• ·" •· 

ve a nagy hőséggel c,.,"Y órán jukért dicséretet érdemelnek. dolgozók. 
(

i1) 
f 

Egyéves a vasútőrség 
A forradalmi munkás-

paraszt kormány 14:1960. sz. 
határozatával az egész ország 
területén elrendelte az üzem
rendészeti szervek felállítását. 
A rendelet megjelenése után 
a vasút területén is létre .kel
lett hoz.ni a vasútőrséget. 

A;zót.a egy év telt el. Vajon 
hogyan felelnek meg a köve
telménynek a vasúrőrségek, 
milyen segítséget nyújtanak 
munkájukkal a szolgálati ve
zetőknek? 

Mi a vasútór le/adata 

.., 

A szolgálati vezetők a jövő-
1
· 

ben sokkal jobban támaszkod
janak a vasú !őrségre, a vasút-�. 
öi·parancsokkal naponta érté-<-> 
keljék a területükön elöforduló

i
· 

hiányosságokat. 
Többet kell foglalkozni a . 

hanyag és felületes emberek- · 
A vasútőrök munkája szerte. eltávozva, gondatlanságból . 

Két kitüntetett kecskeméti vasutas 

kel, akik s

.

zolgálati helyükről

l ágazó. Foglalkoznak a meg- t b · ' 
előző túzrendéstettel és ered- nyi va agyJák a helyiségek. : 
ményesen vesznek részt az ajtaját, vagy bez.art helyiség- · 

ben égve hagyják a villanyt, · 

1 
k 

esetleges túzkárok elhárításá- amiből nemcsak a vasútnak, :t Lörincz Antal főintéző im- munkáját a felsőbb szerve· ban. Több esetben árudézs- de népgazdaságunknak is kára

i

�� má-r hat éve irá.ny{tja Kecs- is elismelik. A jó munka el- málásokat és a vasút területé- keletkezik. . .., 
kemét áliomá.s munkáját. ismeréseként a XI. vasutas- ről különféle anyagok, felsze-

_.,,,,..a 
Köztudomású hogy ez az ál- napon a Szoc!a!.ista Munkáért relések eltulajdonítását aka.dá- p b/, 

• 
k d l><' · ---:.: 

lomás a zöld;ég- és gyümölcs• Érdeméremmel tüntették ki. lyozták meg. Nem egy esetben ro ema 
IS 

a a """"- · ,,,_ � 

szezonban nehéz feladatokat * mutattak rá utasltásellenes Akad egy-'két problémája is : A szakavatott kezek mi:::;!.:0::,�':,"��•.,i::tes:otllt egyioás m.ell6 • 
old meg. Ennek ellenére ed- Turi Antal vezető szakmes- szolgálatra, mulasztásból eredő a vasútörségnek. Nincs megl 
dig hatszor nyerték el a ki- ter három éve dolgozik a !hanyag szolgálat ellátásra. részükre az egyéni védekezési · 
tüntető élüzem címet. Ebben kecskeméti fűtőházban. Mint Minden észlelt eseményt írás- eszköz, pedig már előfordult, nagy része van az állomásfö- ipari tanuló, Budapesten a ban jelentenek a hel)i vasút- hogy megtámadták őket és nök jó irányító munkájá- Landler Járműjavítóban kezd- örparancsnolmak, aki ezekről csak a szerencsés körülménak is. te. Saját kérésére helyezték a jelentést tesz az állornásfönök- nyeknek tudható be, 'hogy ko-Lőrincz Antal, a szigorú, de kecskeméti fútőházba, ahol nek. molyabb baj eddig nem tör- ., iga:zzágos szolgálati főnök, mint armatura lakatos dolgo-

Sajnos, a szolgálati főnökök tént. A nen1 egyenes úton járó'.� szakvonali elfoglaltsága mel- zik. A többszörösen kitünte-
nem minden esetben úgy áll- emberek nem válogatnak az'r lett a tanulásra és a társa- tett fiatal szakmunkás sz.or-

1 
dalmi munkára is szakít időt. galmával, szaktudásával, rö- nak hozzá a vasút&' jelentésé- eszközökben. 'ha tetten érik 

A napi munkát mindig az ,·id idő alatt kivívta munka- hez, mint kellene. őket, hogy elkerüljék bünteté-
előzö nap eredményeinek ér- társai szeretetét, elismerését. A vasútéit• nem egyéni ér- süket. Attól sem riadnak visz
tekelésével kezdi, majd utá- A kiváló szakmunkás a társa- dekböl. nem öncélból fedi fel sza. !hogy megtámadják az 
na az aznapi feladatokat is- ctalmi munkából is kiveszi ré- a szolgálatban tapasztalt hibát, őket leleplező vasút.őrt. 
merteti a szolgálatba lépő szét. O a fűtőház újítási fele-

! 
hiányos..<>ágot. J::szrevételeik 

I 
Nincsenek megkülönböztet-

dolgozókkal. A hivatalos el- !őse. ezenkívül a kultú;-- és alapjá� SOk ol�an 'hib_a ny_H- Ye a többi v�ut_as dolgozótól.

i 
igazításokon túlmenően Is fog- sportmunkából "is szívesen vánossagra kerul, amit mas- Ha e1Te ,;zukség van, akkor 
Jalkozik beosztottjaival. A re- részt vállal. különben eli1al!gatnának. VI- miért nem intézkednek az 
szortvezetőket · például rend- Turi Antal, a XI. vasutas- szont ha rend van egy szo!gá- illetékesek. Már pedig szük-
szeresen beszámoltatja. A napon jó munkájáért Érde· lati helyen, akkor a vasútór séges, hogy lá'>Sák a dolgozók f .  
párt-, a szakszervezet és a mes Vasutas kítü.nte-tésben ré- tevékenysége sokszorosan térül - akár igazoltatás. akár más

t KISZ-s�0rvezet vezetőivel is szesü!t meg és nagyban növeli a szol- esetben - va5útórre1 állnak A MAv Epltésf Géptetep �s d6mperrel, ! kotr6rippe1, 3 fllldn,. .. f..,l 
ui;;:; • 

• _ • 
• 

• , egy töldtolóval és E-gy ut.hengerret dolgozik as új vODalnak.usoá igen JO a kapcsolata. Cserháti J� ga!at� lhely dolgozóinak !egyel- sze<tnben, nem hívatlan e2ren-:i, Képünkön a Ilinctalpas vontatásd földnl•es6k láthatók 
Uírincz Antal állomásfónök Szeged met 1s.. nel. Cs. J, CBeaa&6 X.o4> :dl>lll'tlat 



4 
Kik nyerték 

MAf:YAR VA�ll'fA� 

a képzómüvészeti kiállítás díjait 
togatókon kfvill szovjet, német, bolgár, amerikai, arab és egyéb beírások tanúskodnak arról, hogy jó úton halad a vasutas képzómúvészet. 

szervezet elnöksége az idén is díjaz�. Festészetben I. díjat nyert: 
A XI. országos vasutas kép�tlvészeti kiállítás július 24-éi beziirult. A látogatók ■úmát tekintve, minden eddíglné:l nagyobb szabásúnak mutatkozott a vasutas képzömvvésziek idei sereg.szemléje. A vendégkönyvben a hazai lá-

A korábbi évekhez hasonlóan a legjobb munkákat a zsűri döntése alapján a szak-
Bottyán János, Mozdonyszerelde; II. díjat Kecskeméti István, Vasalónö; III. díjat Gomola József Nagyanyó; és Tóth István. Felsóvezetékjavitók; IV. díjat Cziger Andor Oli-a&ó lány, V. díjat Somogyi Gyózó Munkatársak címú képe. Az elnökség Bálint Ildikó Műterem J., Swierkiewicz Róbert Ülő akt és Szegfii János Kovácsműhely címú festményét oklevéllel tüntette ki. 

A munkavédelmi őrségek nélkülözhetetlenek 
a balesetek elleni harcban 

m�grendezett 

Aki nem akar okulni 
Történt pedig, hogy az egyi.k pesti állomá.&on a munkavédelmi felelős alapos leck.ét adott egy dolqozónak. aki könnyelmúségéről volt híres: fittyet hány a .sza.bályoTcnak, fl!C2l1Ó jcírmuvekre ugrál szabálytalanúl bújik be a k,Ocsik közé és mint e'7V cirku.,zi akrobata csüng tolatás közben a kocsi oldalán. A munkavédelmi felelés l!OTba szedte a szabáll,'talanságot, Példákat sorakoztatott fel, aki.k p6rul ;a.rtak, mert haso-nl6képpen cselekedtek. Az ember csak hallC(itott búbánatl)S(ln, szeme f<Uvoun t'olt, feje csüngött, 1ll41ósággal öss;ezau.go-rodott. a BOk .szánom-bánom aülya alatt. Az inle!em elhancziúa után a munkav.!delml fde1ős talán �y kicsit meg is sajnliUa a bűnöst és ezért barátság0.l4bb arcot mutatva kezetfogott 1:ele, azinte azt mmidva: azért ninc3 ol11an nagy bai, majd elbocsá.tatta a goarázdát, Az kúomfo-rdált az irodából • • •  Egyre jobban. &zapo-rázta a: léptelt, utána eg11 arra haladó wo-rsmozgású loocsi.8cn-ra fel'UQTOtt, azaz felvágódatt, ml!lt e.,11 féltégla - pontosan úgy mint egy féltégla, 114111in.i& majdnem tefC1TduU a lelkii&meretét terhelő itntelmekl..ei ellfJÜtt. Ezt követ6en már mm :fig<;elmeztetbt, hanem érzékeny bün.teté&t Joapott, mert nem akart okulni a szóból é& ,i felsaro1.t példákból. J)'f 
Újl,ól megjelenik a Munkásvédelem 

Szobrászatban az I. díjat Sziklai Gyula: Olvasó kislán11. a II. díjat Botond Béláné Néger nö, a III. díjat Tar Ferenc Távirdász címú szobra nyerte. 

A szakszervezeti bizottságok alap,·etó feladata, hogy elősegítsék a dolgozók munkakörülményeinek állandó javitását, a balesetek ey foglalkozási megbetegedések számának csökkencsét. E cél eléré• sének es7.közei; a dolgozók és vezetők nevelése a munkavédelmi rendszabályok beta1 tására, a dolgozók bevonása a munkavédelmi rendszabályok betartásának ellenör:zésébe. 
Grafikában I. díjat nyert Ficzere IAszló Krampácsolók címú munkája. A II. díjat nem adták ki, III. díjat Ke-rényi István Mozdonyvezető Ha figyelembe ve.sszU.k. hogy , - á á még ma is hányan vannak, cimu grafik i ra kapott. akik különböző okokra hlvat-A gyermekmunkák közül Grósz Péter Csendélet, pék k.�zva - ez :-·onatkozik .  veze-1\farianna Guggolók és Sáfár tó.:a-e, _dolgo2?� egyarant -Péter Csendélet című munká- !!_'lellőz1k az ovorendszabályok, ját találta díjazásra alkal- , utasítások, törvények betartáma.snak a birottság. sát, láthatjuk, hogy az ellen-

J\Ten1, csurog a csap 
Ferern:városban 1954-ben •1 igazgatóság képviselője. A építették a kocsijavító mű- a kocsijavítóműhely a vizet helyt. Maga a műhely min- a Koppány utcából kapja, egy den igényt kielégít. Szociális 100 milliméteres nyomócsöszempontból awnban annál vön. Mivel a műhely elött több kívánnivalót hagy maga lévő Ozenek 6ok vizet foután. A jelenleg is meglévő gyasztanak, hozzánk alig jut víz-problémát már akkor ész- víz. Erre a következó megrevettük. amikor a javítómú- állapodás zületett: a múhely helyt átadták rendeltet{4- vizhálózatát a Mester ukai nek. :E:szre,·ételünket azóta nyomócsóre kell rákötni. több ízben is kö7.öltült az ille- A megállapodást a szűk. étékesekkel. Sajnos, változás gcs .i,n.doklásl'al együtt fela mai napig i;em történt. terjesztették a KPM illetékes Két évvel ezelótt egy bízott,. 06Ztál�•ához. A bizottság ja-6ág alaku[t a vízhiány meg- vaslatára a következő válasz vizsgálására A bizottságban érkezett: ott volt a Fővárosi Tanác&, a ,,Sa}náiatfuJ közöljük, hogy Vízügyi Igazgatóság, a Mzeli a kocsljat•ftómifüel11t nem Serté3vlÍ41óhíd és a budapesti l;Öthetik be a Mester 11tcaí 

-=-----�----=o:a-t vfa:há�zatba, �rt a� mlnt-l!"ft" 2s=:ao ooll /orin beru-11, • la 1'1.1' Tudják d b Ják Ez a pro téma immár 4t , e agy éve h(tzódi,k, mert. nincs rá IY.!ruházás. A nyári hónapokban nemhogy a tisztálkodáshoz. dc még Iváshoz is kevés víz csurog a mühely csapjaibóL Az elmúlt nal)Okban péld.l.ul egyálta!án nem voU víz A dolgozók a túroltáshoz t..írolt vízben kényszerültek mosakodni. Ez nemcsak szabálytalan, hanem az egészségre iS káros. Ideje voliila már a bajt orvosolni. Krakkal La.,ios 

őrzés és a nevelés elválaszthatatlan rés.ze a szakszervezeti munkának. Fontos tennivaló a maradiság felszámolása, a figyelem ráirányítása a helyes munkamódszerekre. El kell érni, hogy minden dolgozó részese legyen a balesete-: elleni harcnak, mindenki a maga munkaterületén járuljon hozzá észrevételcivel. javaslat.ni val a biztXJnságtechnL ka fejlesztéséhez. A szakszervezeti birottságok felad;ita, hogy az adott azolgálati helyen kialakítsák az üzem, illetve szolgálati hely sajátos-ságainak legmegfelelőbb töme;;mozgósftó módszereket. Ennek egyik formája a munkavédelmi őrségek s.zerverese. 
Hogyan működjenek 

a munkavédelmi őrségek A munkavédelmi őrségek szervezése a szakszervezeti bizottság feladata. Az őrségek tagjai a szakszervezeti bizottság írásbeli megbtzatása alapján múködnek é, annak számolnak be munkájukról. Ennt"k kihangsúlyozása azért szük;;éges, mert �ezdctben voltak szolgálati hclyek, mint például a Miskolci �íté .• Főnökség, ahol a munkavédelmi őrségeket a biztonsági megbízott irányítása alá helyezték. Mindez abból fakadt, hogy a munka'\"édelml órségek lélrehozá.'>8 helJ,1.elen értelmezése folytán nem a "7.akszervezetl bizottság megbizat�, ha.nem a �zakszolgálat rende• lete alapján jött létre. A munkavédelmi 6-rség erecmC:11}' :m. fel tee. •úlasztása. z a olyan dolgoz6k legyene aki;c munknterületilkneJt szakemberei és példamutató, fei;yelmezett magatartásu'k:knl hatni tüdnak dolgozótársa!kra. A munkavédelemnek tömcgmo1-galommá való tétele érdekében helyes. ha a munkavédelmi ő�ég ta0Jai téléveoként váltják egymást. Az eredményes munka érdekében az Is szükséges, hogy a szakszer1:ezeti bizottság szervezze meg a munkavédel-

ml őrség tagjainak okta1"'t, Biztosítsa az állandó tcwabl>képzéshez szükaéges uodal• mat, határozza mec a munkavédelmi őrség feladatait. 
A munkavédelmi 6t,ig 

cé/jo : a dolgozók és vezetc5k -lése, az óvórendszabályok, u utas1tások elóíriaainak, a munkavédelmi törvény� rendeleteknek betartásárL .Munkájukat két f6 ■-pont alapjan végzJk. EoréBz1; nevelik a dolgozókat a helye. munkamódszerek betartására. a védóberendezések m véd6-felszerclése k használatára, másrészt ellenőrzik m megkövetelik, hogy a dolg036k 
az utasítások &.erint végezz& munkájukat, majd mílazald ellenőrzéseket tartanak. A munkavédelmi ő� jelentős segítséget nyújtanü a szakvonali vez.etésnek a adott szolgálati hely munka• védelmi helyzetének javftúához, a munkavédelmi fegelem meg.sz.ilárdítá&ához, A munkavédelmi őraée tacJai az ellenőrz.és tapasztalatait jegyezzék fel éa juttassák el a szakszervezeti bizottságoknak. Jegyezzék fel azoknak a dolgozóknak a nevét la, akik Ismételt figyelmeztetés ellenére szabályellenesen végzik munkájukat. Tegyenek javu,. latot a szakszervezeti bizottságnak a fegyelmezetlen dol• gorz.ók feleló.ss6g!re vonására. Ugyancsak jegyei:2ék fel a műszaki ellenönéseik aorán észlelt hl.ányos;ágokat és kérjék a szakszervé2leti blzottsá• got az Intézkedések: megtét,elére. A YMelmi 6nic tagjai az elle� aonn észlelt hiányosságok mepzü]lteté.sére felhívhatják mind a dolgozók, ntlnd a vezet6lk tlgyelmét, intézkedml joguk azonban nincs. A muru·avédelm! 6raé8: tagjai az ellenóu.ések sorin legyenek udvariasak és határozottak. A �ez,eü bizottság pedig kísérje f!Oelemmel ievékenyséc{iket, a azokat, akik k.l,,áló munldit végeznek, részesítsék dlca6-retben vagy jutalomba. 

A SZOT titlk.árságának ha- a néhány évvel ezelőtt megtározata alapján újra ki· szoot és erősen hiányolt Tár'adásra kerül a társadalom- sadalomblztosítás, munkavébiztosf�. munkavédelmi éS delem című lap pótlásáról üdülési aktiVisták, tisztsé.,avi- gondoskodj&:. 

• ';,mi melegben jólesik egy kis zuhany. Természetcsctl kizárólag strandon vagy éppen ezt a célt szolgáló zuhanyo.zó... ban, de semmt esetre sem vonaton. Márpedig azok az utasok, akik a Balaton északi partján utnzr.ak és a 618-as nagy motorkocsl4:nm fcg!alnak helyet, gyakran részesfünek ilyen áldásban. A motorkocsi víztartálya ugyanis rossz. Emiatt egyhangúan csordogál a víz a kocsi falán, rá az illésre, vagy a melegben csendesen gzunyókáló utasok nyakába. Amikor ezt SY.óvátettem az egyik je�i2.<;,gálonak, a következ6 választ kaptam: 
NEM JEGYPOSTÁS - KÖIÖNSÉGSIERVEZ6 

selők munkáját 5egítő folyó- A M=kásvédelem negyed.irat: MUNKÁSVtDELEM a évenként jelenik meg, ez évi;zakszervezetek társadalom,.. ben tehát három alkalommal. biztosítási, munkavédelmi, Előfi té5i ár 'ld , onként üdülési tájékoztatója címmel. 3 f�t, azaza J\9:fi1-=es évre A képes, rajros f<>tyólrat a összesen 9 Ft. gyakorlati - főleg az alap-6zervi • - mun.1<ához kíván se- A példányszámok meghatá-ft · 'jtanl E-.,_. 1s· rozásakor figyelemmel kell g seget nyu · uc.' e o- lenni mind a társadalombiz-sorban a jól bevált munka-m<idszereket ismerteti, hozzá- tOEi!tással, mind a munkavéjárul a hasznos tapasztalatok delemmel és az üdülé5sel fogelterjesztéséhez, tájékoztató, lalkozó szakszervezeti aktiismeretterjesztő frásokkal a visták igényeire. Hívják fel felvilágosító, nevelő munkát az sz?-titkár �lvtársak a &egíti elő. A dolgozókról való ?azdasagl . vezetok figyelmét gondoskodás elvi kérdései IS az előfizetésre, mex:t a , fougyancsak helyet kapnak fo- lyólrat hasznos tudmvalokat lyóiratunkban. ta�lmaz a válla!at megfel�ő A Munkásvédelem kiadásá- 1 osztályain dolgoz.ok részére 1s. val a SZOT titkársága eleget A Munkásvédelem tesz azon kívánságnak. hogy Szerkesztő Bizottsága 
........... 

A daru még ma is itt áll 

- Tudunk róla, hogy -rossz a tartály, a koc3i igy fut hetek óta. Elég baj, hogy így van. Hi
szen a nem kívánt 7.uhanyozás nemcsak az ut.asokna.k o�oz bosszúságot, hanem a koCSI berendezését is rongálja. Bog-nár Károly Tapolca 

Vonaton történt Tapolccfról utaztam az !.107-es �SVO'l!attal. Kóvágóors-R.épfulr}p állomáson tizennégy lengyel turista szállt fel az euő osztályú moto-rkocsiba. Napbarnított arcukról ftélve minden bizonnyal hazafelé tartottaJk. A társaság gyorsan ez.. helyezkedett és megindult a: tere-fere. A vidám ha-ngulatot néhány perc múlt'a ijecklem ráltotta fel. Egyik lengyel A múlt év decemberében helyet foglaló darutól. Az turista 1500 fo-rin.tos utazási megírtam a szerkesztóségnek, örömbe sajn06 üröm 1s csep- jegye ho-1111-hogynem, be!,-hogy Kaposrár állomáson ld- pent, mert h06Szú ideig !elénk pottyant az ablaktokba. használatlanul hever egy da- se néztek. 1 Közben a je1111t:izsgáló fs ru. Levelem Árva daru áll A nyár elején azután ka:i>- odaé-,,t. Javaslatomra szóit a mar,ába.n címmel meg is je- tunk egy rendelkezést: a da- segédmo-torvezetlmek, aki csalent a lap január 1-i szá.má- rut készítsük elő átadásra, át- varhúzótsal leszerelte a furban. veszi tőlünk a barcsi fúrész- nérlemezt és a süllyeszú5ból Ennex hatására a darut és üzem. Az újabb átvevökre az- sfkerült előkerít,enie a drág4 a1katrészclt rendbe kellett óta Is várunk. utazási jem,et. hozni, mert Budapeatről láto- Igy az értékes daru tovább- Hogy ez a nem mindennapi gat6k jelezték érkezésüket. A ra is ott vesztegel szétszedve művelet milyen. na1111 sikert ,·endégek meg is érkeztek. a raktárban, ahelyett, hogy arato't, azt -n.em tehet szavak• A daru ts tetszett nekik, s valamelyik szolgálati helyen. ban kifejezni. Nemcsak a jegy amikor táYoztak megígérték, 1 vagy a pépgazdaság egyéb gazdája. hanem a többi utas is hogy elviszik Rákosrendezőre. területén územbe helyeznék. köszönetét, elismeré..•ét fejezte Örültünk, hogy végre megs.za- Dóri János ki a segédmoton·ezetén"'1< Í>.• a badulunk a raktárban nagy Kaposvár jegyviZsgálónak. B. K. 

Kőzöm;égszervewin sok helyen meglehetősen magukra hagyatva dolgoznak. hol viszont élvezik a vezetők és a mozgalmi szervek támogatását, ott követésre méltó eredmények születnek. Mint például a MA V Kórházban. Pedig a közönségszervező.. nek itt sincs könnyú dolga. A dolgoz.ők érdeklődési köre. múveltségi foka meglehetősen különböző. A jól tájékozott és lelkes közön�gszervezó azonban megtalálja a módját, hogy ez a lctilönbség kulturális vonatkozásban mindinkább elmosódjék. 
Dolgozónként tíz jegy Az 196()-61-es színházi évadban például a kórház fizikai dolgozói között 30 operai munkásbérlet tulajdonost tahüunk. S Bősze Lajosné, Sinum Imréné, vagy lt'án Gyulán.én kívül - akik a legszorgalmasabb színházlátogatók közé tartoznak - még sz.-\mtalan nevet felsorolhatnánk. A közönségszervező munkáját a statisztikai adatok is jól tükrözik. Az elmúlt évadban a kórház dolgo1.ói több mint 10 ezer 5zfnház-, opera- és hangversenyjegyet vásároltak, tehát minden dolgozóra átlagosan tfz jegy jutott. A statisztika a minőséget illetően is kedvező. Ezt igazolja az eladott jegyek százaléko� megoszlása : próza 35 százalék, opera 25 százalék, zenés műfaj 30 százalék, hangv�-seny lO százalék. 

A' legtöbb jegyet - 200 darabi;t - Brechtott Brecht: Koldusoperájáh-oz vásárolták. 
Az Eol/ szerelem három éjszakaját szazan, a Pillantás a hídrólt hetvenen, a Barbara órna{/1/ot ugyancsak hetvenen tekint.ették meg és százharmin"8n a Szelia.tye1 4S.'lzonuokat. 

A közönségszervező 
,,mód szerei" Barna Piroska három év óta dolgozik társadalmi munkában - közönségszerve:r.óként. Ez alatt sikerült elérnie, hogy munkáját a vezeiószerveken kívül számos társadalmi ali:tiva is segí!.i. A jegyek árának be,z.edését például a fizetótlsztek Yá!laltá.k.. Ez „apró munka", de nagyonis jelentős. mert más helyeken éppen az ilyen apróságokon akad el a közönségszervezés. Barna elvtársnő rendszeresen megnézi a színdarabok fő-próbáit, hogy megismerje a darabot. A szfnlíázak által küldött tiszteletjegyeket gyakran átadja az aktíváknak is. Igy széleskörű közvélemény alakul ki, amikor arról van szó, hogy érdemes-e megnézni egy-egy darabot, me�hallgatni valaml!yen előad.ist. Nem hanyagolja el a hirdetőtáblákat és a plakátokat sem. Ezeken keresztül is rendszeresen tájékoztatja az intézmény dolgozóit arról, hogy hová lehet jegyeket váltani. 

A köZÖ!lség,,zervez6 munkája csak ott lehet igazán eredményes, ahol a szakmai vezetés és a s?.altszerveriet is segítséget; ad számárL A kórház közönségszervező.. je nagy segítséget kap kö:&vetlen főnökétől, dr. K11nca Andor professzortól is. A neves orvostanár annyira megért6, hogy a köronségsr.erve
zó távollétében még a jegy• rendelést is felve.zi. 
A szakszervezet segítMge Nagy könnyítés, boa a vezetőség egy külön várost tele!ont is felszereUetett. A szakszervezeti blmttság Is folytat köZÖnségszervez6i munkát. A múlt évadbell pél• dául tizenkét bérletet váltott s ezeket jutalomképpen mindig más és más dolgozó kap,ta meg. Ezenkfvill számoÍI al• kalomszerúen megvett jeagyel is segítik a kö7.6mégszervező munkáját. Nagyon sok olyan dolgozó van, akt éppen egy-egy jutalomjea,el megtekintett színházi el&dú élményének a hatására rend· szeres sz!nház!átogatóvi lett. De a szakszervezet • jutalmazások más form6jjt, mint pénzjutalmak, elc5l�táek fs felhasználja arra, hogy a k!Szönségszervez.ő akffválnak munkáját elismerje, 

Az 1 961-62-e, nfnhá:d évadra eddig 42 IIZfnhjzl s 142 opera-bérletet vásároltak a kórházban. de ez a mm minden bizonn:,W. nlSvekeclnl fog. .,_...., 



1961, .t\JLIUS 31. 

Eredmé1iyek és tervek 
a szakszervezet központi énekkarában, 

s�olidaritát1t ,:álla l,,,i'I. 
Viet111111• iaépé11eli igar:Jst.igos harcával 

Nem érdemtelenül tüntet
ték k1 sw.kszervezetünk köz
ponti énekkarát a Szocialista 
Kulturáért jelvénnyel. Lel· 
kes, odaadó munkának ,·ol-

Július 20-án múlt hét eszten.. lvos éhínség dühöng. A váro- hazáját szerető Vietnanli M.P 
deje, hogy a genfi értekezlet wkban a munkanélküliek szá- igazságos harcát!" 

tunk tanúi akkor 1s, anukor I pek dalait. A jövőt illetően is 
határozott Vietnam újraegye- ma elérte a másfél milliót. Az A szavazás után minden 

ellátogattunk az énekkar Ró- azt a c�lt túzte maga elé, sítéséről. Mindeddig a határo-- amerikai imperialisták {s bé- műhelyben kéz.ró! kézre járt zsa Ferenc utcai otthonába. hogy az emlilett múi:ekkel zat nem válhatott valóra. renceik a diemisták valosagos a tá\·irat szövege és minden 
11:ppen énekóra volt. A próba- megismertesse a nagy közön- mert az amerikai imperialis- írtóháborút rendeznek az igaz dolgozó aláírta azt. Ahány teremben szárnyall a dal. séget, köztük a ·i:asutasokat. ták a háborús poUtika. büe- ha=fiak ellen, akik békét és aláírás, annyiféle munkáskéz 

Cél: a szocialista dalkultúra terjesztése 
Teri;eink között szerepel az körébe vonták Dél-Vietnamot. függetlensé'-let követelnek é:, nyoma s a legtöbb betű szög-,
is. hogy a létszámot toeább Ez a politika rengeteg szem·e- sík1-as.lállnak Vietnam egysé- letes. hiszen munkához szokott, 

· · dó.�t hozott v,·et.nam de·1,· re· - geer'" t. emberek írása. De az aláírások nöi;eljük. Eppen e=ért a t·e- � 
szének lakóira. 

1 
A jármúja\·itó oolgozói a annál értékesebbek, Iii. zen a zetőség és a tagság szeretettel · · l g ··ttérz6 Az évforduló alkalmaból a k_ö,·_etk_ezó ,ziivegü t.iltakow

_
· \·let.nam1 neppe e YU várja mindazokat a i,asutaso-

Béke Világtanács határozata táv,ratot fogadták el: - . , munkásszív üzenete ez a táv
ka.t és családtagokat. akik 

alapján a ,ilág békeszeretö „A Land_ler Járm�;a_ti�� irat. Bátorítás és biztatás a 
kedi•et és tehPtséget éreznek emberei szolidaritási gyűlése- dolgozo-i melvei,1 . egyu.tere� hős népnek. amely ugyanúgy 
az: énekléshez és szü:esen ken emelték fel szavukat a nek Vietnam nepei;el, amely a szabadságra és a békére. szü
részt vállalnak a dalkultúra kettészakított Vietnam újra- igazságos harcát folytat hazá- letelt. m.int irú magunk! 
terjeszMséből. egyesítéséért. ja egye�it�séért: A rilágbe!,e A Landler JármüJavítóhoz 

Lukin László karnagy az Július 20_8n reggel a Land.- me_gorzeseért i·ivott harc ,e- hasonlóan a va,;út csaknem 

O··szi tervekről beszélt. At.. Or- l.e J' j ft • "h 1 be ,weben tiltakozunk azeUen, minden szolgálati helyén fel• „ armu av O mu e yei n hogy Dél-Vietnam kormanya emelték szavukat a dolgozók szágos Filharmónia kamara- is a \"ietnami nép iránti test- a.z Egyesült All.amok imperia- a genfi határozat valóra válVárj ák az érdeklődőket termében ős zel hangversenyt Yéri együttérzés jegyében ren- lista köreinek támogatásá t·a/ tásáért. Egy emberként han
adnak. Az énekkar a Liszt- dezett röpgyúléseket a;s üzem ktztona; támaszpontok létesite-

1 goztatták. hogy a vietnami 
Egvik kérdésünkre Toth Bartók emJékév ünnepségein szakszerTezeti bizottsága, A sét-el. rietnami hozpfiak meg- nép ie;azság0s harcában bliton . röpgyűlések szónokai. rö,iden · b.. 

·· · · 1 · h tasak Béla így Yálaszolt: is részt vesz és ebbol az al- ismertették Dél-Vietnam. né. gyilkolását·al e8 be ortonze�e- szamit at_ a_ magyar vasu , 
_ E:nekkarunk fennallása kalom�ól_ a ké� n�gy ma�yar pének jelenlegi nehéz helyze- re! próbálja megakadalyozn1 a szol1dantasara.. 

óta énekel madrigálokat, zenemu,·esz mu\·e,t énekli. tét, 
klasszikus és romantikus mú· Gazdag program, munkás f Ökölbe s-z.orult a munkások 
i·eket, régi es magyar szer=ők jelen, biz1.ató jüvö, ez jellem- j keze amikor arról hallottak, 
mindenekelőtt Bartók és Ko- zi. a szakszervezet központi I hogy Dél-Vietnamban, amely 
dcily müveit. nem utolsósor- énekkarál azelőtt gazdag rizstermelő vi-
ban a magyar és a baráti né- HaJáa.i Dezsó dék volt, most 1-endkívül sú-

�"'��,-+��+.....,�N-

. ' 

Felvétel a szakszervezet központi zeneiskolájára 
A szakszervezet központi l-én és 2-án, 1-12 és 14-1' 

zeneiskolája ai: 1961-62'-0s óra között. A felvételi vizsgán 
tanévre felYételt hirdet a kö- megfelelt új növendékek be
vetkező tanszakokra: zongora, iratkozása: szeptember 4-én 
hegedű. gordonka, ének, zene- és 5-én. 
szerzés, fa- és rézfúvó hang, A tandíj hiwi 40 forint. A 
szerek, harmonika, szolfézs, vasutas szakszervezeti tagok 
zenei előképző. és gyermekeik részére havi 20 

Beira.,kozás: régi növendé-- forint. Beiratkozásnál egy ÖSZ• 
kek számára augusztus 28- szegben ��ll- ��- a sze!?-
31 köwtt. (10-1? 14-19 tember-Jumus1 tand1Jat, Ka• �, lön beíratási díj nincs. óráig.) 

[ Dunakeszin, a L,andler, va-Az újonmm jelentkezők feI- Jammt az Északi Járműjavító 
vé'eli viugája. (kötelező ké-1 üzemben, a helyszínen külón 
pességvizsgálat) szeptember tanfolyam . irn!ul. 

Kitüntetések 

a Xl. vasutasnap alkalmából 

HL 

Hollay professzO'f' ,- ment 
be a,z étterembe. A ha;6 tatjc: 
felé indult lassú, gtp-,es lép
tekkel. Koffef'ját maga, elé 
tette, és ledőlt ew ny:;gágyrt.. 
Csillagos este volt és a ho!d
fén11 megvilágította azt a száz
méteres vizfátylat, amr.Ji,1et a 
hajó éjjel és nappal maga 
u.tán vo11t. A hullámok ii.:eme
sen verlék a hajótestet, ame
lyet a motorok egyenletes lük
tetése olyan elevenné tett, 
mintha, szíve lett volna. Vala
ki a fedélzeti kis kabinjában 
égve felejtette a villan11t és az 
ablrokredőnyön át néhány 
fénycsík Hollay Frigyesre 
esett. A korlátnak dőlve bá
multam a sötét víztömeget, já
tékos delfineket kerestem ben
ne, de itt nem kísérték buk
fencezve a hajónkat, mint az 
Égei-te11{1eren. Minden békét 
és nyugalmat árasztott, s eb
ben az egyhangú rendben 'meg
éreztem a visszatért ember ki 
nem mondott bánatát. Feléje 
fordultam, mert rekedt han
gon így szólt: 

- Köszönöm, hogy megvár
tak/ Nem számítottam rá, de 
elhatároztam, hogy hajón 
vagy vonattal, mindenképpen 
utólérem magukat. Valóságos 
csoda, hogy még benn álltak. 
Talán vala'kt még számított 
f'ám? 

Kérdésében összetart lelké
nek klnJa égett. Ne-ni feleltem, 
de talán láthatta rajtam, hogy 
megéreztem t·alamit abból, 
ami most benne zajlott, mert 
fellm fordult és fg11 szólt: 

.... Nmn akarom �!rabolni az 
idejét, de ha nincs más prog
ramja,, elmondanék valamit 
önnek... Kinek beszélt,etnék 
erről, ha nem eg11 fróook? 

Rapsz6dikwan és önmaga 
iránti kem,etlen tárgyilagos
sággaJ. kezdte. A tudós diag
,wsztikus mániájával, oki s 
maga sorsát is csak egy felsőbb 
ef'Ö kísérletének tartja. A tu
domány tisztelete furcsán ke
veredett benne vallásos gyer
mekkorának megrögzött kép
zeteivel. Egész lelke egyetz.in 
zűrzavar volt, nézetek és érzé
itek teljes káosza. Hollay Fri
gyes ötvenöt éves volt. A fe
lesége T akit forrón szeretett 
- tíz évvel ezel.őtt autóbaleset 
áldozata lett. Ez a sze-rencsét
lenség porig lesújtotta, és éve
kig a spiritizmusba ke-rgette. 
Éva - az a gyönyöril, fekete 
lány, akivel a. Via Cadorna 
sarkán találkozott - egyetlen 
gyermeke volt. Tízéves korától 
maga nevelte, Gimnazista ko
f'ától egy új madame Curie-t 
akart nevelni bel.őle .•• Éva ki
váló diák lett, és harmadéves 
volt a veszprémi vegyipari 
egyetemen 1956-ban. Egy ta
nársegéd lett első szerelme: 
Df' Ac, Viktor, Az ellenforra
daÍomban Df'. Acs a lcízftás 
éléf'e állt, fegyverf'el harcolt 
a veszpf'é-m.t várban. .Azutó.11 
elmenekült éB Éva vele aö
kött. Ew hónapig Blcsben él· 
tek, egy este Acs levele 11.trla 
a geyschUigergassei kia szállo
da asztalán: .,Csa.k úg11 boldo-, 
oulhatunk, ha elvcU1&tik. Meg-
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Gratulálunk· 

Sot Mflll t:(oo csatából tért má1' haM gu6ztesen Kamuti Je-n,{), a BVSC t:álogatott t6r-1'i"6.ia. E{N!zben megnyerte a 

Martini éa a Giovannini Kupát. Nevét gyakran hi1'dették ftG{11/ clmbetük a világ sportsajtóban. A párizsi VB-n i8 tagja volt a vüágba;nokságot nyert mam,ar t/5-rcsapcitna.k. Ez volt éle(e legnagyobb eredménye. A nagy mldDversenyek egyéni számában azonban nem 8ike1'ült neki elfutni a dobogói,g. 

A 24 évec MVomanhallgató a Torinói Vfvó Világbajnok.. aágra sem a legjobb körú1mények között utazott el. A felkészülésben kissé viasza vetette sé-rül,ú,. és egvetemi viz&
gáí. 0 mégű bfzott a ;6 sze-1'epléaben. Bfzott, mert példátlan sza,rgaJ.ma, hallatlan aka.. rotereje ezúttal.is átaegftette a nehézségeken. Kamuti J en.6 a ffl491,'01' veTsenyzők közül eg11edül ;utott be a legjobb nvolc közé. Bár a döntőben kiütközött Tajta., hOífll egészségileg nincs teljesen rendben. Ennek ellenére rMUlklvül BZfvósan, okosan versenuzett éa ha a uovjet Zsdanovicst61 nem azenved 5:4 arán11ú VeTeséget a dobogó lef1ma4;,asabb fokára kerülhetett volna. rw azonban meg kellett elégednie az ezüst é1'emmel, amire mi felettébb büszkék t."4171/unk. Az előkelő második helvezéshez, az ezüst é1'emhez gratulálunk Kamuti Jenónek, a BVSC .sokszoros válogatott versenyzőjének, a szerénv, becsületes aportembemek, a.ki a nagy vílági,ersenven dicsósé
get szenett egyesületének a mal11,lar vív6sportna.k éa hazá;á11ak ewa1'ánt. 

- v -

Jubilál a Soproni VSE 
A Soprom VSE ooberi az ságot nyertek • így jogot évben ünnepli fennállásának szereztek maguknak az NB negyvenedik évfordulóját. A II-be jutáshoz. Az őszi Mény :népsertl egyesület vezetői július 30-i nyHányától újból lröz.gyűlésen emlékeztek meg NB II-es mérkőziéseken buzaz évfordulóról. A közgyülé- dítihatják kedv<me csapatukat sen méltatták az SVSE négy- a soproni vasuta6ok és a váévtlzedes múltját, eredmé- ros labdarún-'-t ked 1 •· nyel\ és meghatározták a jövő • """' ve 01 egy-feladatalf. arll?lt. A ju.büál6 egyel!ületne!k A jubiláló egyesületnek mi ewibként a labdarúgók �d- Is kívánunk újabb sports!"!skedúk a l.t>gméit6bb a;án- J kereket, a labdarúgó-c;apatdékkal. Az NB III. &zak- nak pedig jó szereplést az nyugati a;oportjában bajnok- NB U-ben. 

A Kilián mozgalom hírei Az elmútt hetekben néhány budape;ti vaw ti sz.ol.gálati helyen megnéztük, hol tartanak a Kilián-mozgalomban. A tapasztalatok azt bUJOnyítják, hogy sportk.öreink, szakszervereti bizottságaink nem sokat tettek a Kilián Testmvelésl Mozgalomért. Vegyük csak sorra az üzemeket: 
Északi Járműjavító Az üremben eddig 86 dolgozó fizette be a 10 forintot, közülük már többen szereztek pontokat. A szervezési munka folyamatos. Bár az eli;ő jól sikerült Kilián-verseny óta nem rendeztek újabb versenyt. . Az Északiban egyébként igen élénk sportélet fol};Jc, s az ÜzeIJll bajnokságokat Is beszámítják a KiliánIl'lOl.gB.!omba. 
Hídépítési főnökség A Kiliiii!l-moz.galomban eddig 20 fó jelentkezett. I\Imt a sportkör vezetői és a szakszervezeti bizottság sportfele-1&-e elrnoodta: fónökségüknél nagyon nehéz a tömegsPOrt 5Zervezése. mivel a dol�o:zók az. ország különböző részében szétszórtan vél!zik munkájukat. Ez igaz. de meg kell mondani, hogyha alaposabb felvilágosító munkát wgeznek. sdkka.l többen jelentkeztek. volna. Hiszen az üzemi bainokl;ágokban mintegy 100 doLgozó "-esz rés2,t. 

üzam bajnooágok mellett is szerveznek olyan versenyeket, ahol a mozgalomban résztvevéik gyarapítják pemtszá.mukat. 
MAV 

Gépjavító Vállalat Az üzemben rendszeresen megrendezik a bázibaj:nokságokat. Ezen'kfvül a szakszervezeti és a kerületi bajnokságokban is indítanak csapatot. Az élénk tömegsportmu,nka ellenére sem tudtak je!ent&ebb eredményt elérni „ Kilián Testnevelési Mo!Qta:lomba.n. Az üzemben 141 a KISZtagok száma. Ezzel szemben csak mintegy 70 fiatal jelentkezett a Kilián-jelvény rnegszenésére. A jelentkezók számára is kevés versenyzési lehetőséget bi.zt06ítottak. 
Keleti pályaudvar A Keletiben tették eddig a legkevesebbet a Kilián-mozgalomért. Még csak a szerveZlés.nél tartanak. Ez azért is meglepő. mert a különböző sport.ágakban kiírt üzemi ba.inoksá,gokban mintegy 400 dolgozó vesz részt. A szakszervezeti bizottság. a KISZ liPortfelel6.sének az elkövetkezendő hetekben sokkal alaposabb felvilágosftó és szervező munkát kell végezniük a dolgozók között. 

Lakáscsere 
Landler Járműjavító ... KIBvirda állomison szoba, 1 konyt,a, elclszoba, éléskamrábó' A buda.pe!.ti szolgálati be- álló vasúU la.kásomat elesenUném h"ek köz(l) ebben az üzem- Clm: 06eh Sandor Kisvárda. ál-ben s.ikerült legtöbb fJata,Jt lo:ás·Elcserélo&n vereaenhúllll mozgásftani a Kilián Testne- •• állomás mellett lev<5 2 szoba \•e!ési Mozgalomban való komfortos tanácsi rendelkezésű . . lakásomat hasonlóra, Lehet'51ee részvételre. Eddig 150-en 1e- Budapest Nvul!atl t>u. kórnvékén lentkeztek. A soortkör veze- Dr. Matu.s 117-ll09. 11:rclekl<5dnl hét•öi. a szakszen·ezet! biz-:>tt�:,g l�d 

6zerda,_ péntek délel<5t.t t,, 61; a KISZ sport.felelőse az lehe'i: csút>örtök szomba\ délután 

MAGUK VASUTA.'-

FAZEKAS LAJOS : 
A. harmonikázó katona A vidám katona. .harmonikázott. Es körülánták a társai őt. - Vonatra vártak; hát ÍUI/ töitötték ei Indulásig az Una.!11148 ídöt. A váróterembe szép fiatal lánv jött be, virággal, s szótlan ültek ott munkás férfiak, s falatoztak c8öndben Ú'11/ haUgatták a harmonika-8z6t. Hallgattam én b, könyvemet letéve, - kin�ről mozdon11ok füttye sem zavart. 

A vidám katona harmonikázott, • a többiek mind dúdoUák a dalt • • •  a 1 • 1111 � 1 e 111111111111 1111 e e 1 � tt 111111 1e11 tt �++ 
:})ivalbemufaló 

a Nyugati-pályaudvaron Bátra-n mondhatjuk. 80ha nem látott színes demonstrácii, szemtanúi vol:tak az utasok és szabadnapos vasuta3ok - ;úlius 26--án. Anna napján - a Nwaa.ti-PáhJGudva.ron. Hadd 8Zóljunk 1'614: Süroés-foraás j�zte az előkészüieteket. A műszaki dolgozók - tá-rsadalmi munkában - csinos színpadot és a bemutató 1'észére hosszú sétálót épitettek a cer,lédi váróteremben. ahol a fala.kon mikrofonok é8 hann.sz6r6k voltak elhe'uezi,e. ( HaJottunk már jobban sz6l6 hangszórókat is.) E(IIITe teltek a azé-ksorok,_ 
A N11Uoati-1)áhxmdoor dolooz6 nőinek -nam, találkozója volt ez a divatbemutató. De sok vendéget, fóleo 6.tutaz6 n6ket i.s becsaloaatott a ;azz muzsika. A hatal� ablakokon át beszökó naP11Uoár. a pirosba öUöztetett színpad, a csUloaó zeneazeTszámok, azinházzá varázsoLták a má&kor zajos, fÜ$1;uaaú i,énztárcsarnokot. Aztán fe/eördült a ff1(1-
oön11 . • •  A konferanszié néhán11 barátsáaos szóval méitatta azt a valóban 16 aondolatot, mel11et közösen szii.U a N1/U,111111ipál�udi-a1' szakszervezeti bizot�áqa és a 'Af<4111M Divatc&.11"no1, vezet""1Je. A múlOr i3me-rtetéae u•án 

megkezdódött a manekenek felvonulása. Bízon11 nehéz helvzetben volt a szemlélő. nem mindia tudta. hoau a maguar ipar termékeit, a csinos, ;óvooo.lú é8 meole1>ően olC3ó ruhákat nézze-e 'IXJf1II a csinos lányokat? Feh'ér, kék, sárga, zöld, sima és mintá.s, kivágott és zárt, főleg rövid szokn1/(Í3 nói ruh.alc, három gombos rövid bőhátú férfi zakók, hajtóka nélküli divatos, de mégsem ,.huU/1á110S" nadráaok ti0nuZ.. tak fel a ,zlnJ)l(ldon. Néau-ötéve8 k:islá.n110k éa fiúk, kék és rózsa.s.rin. ew- é$ kétrésze, auermekruhákban topoatak végi.a a nizők eUltt. Aztán a „Görbe tük.Ö1"'e111/Üttes énekelt. ma;d a konfekció-áruházak kirakata.inak PGnovtikumfir,urái.t mutatták be. valóban aörbe tükörben. Balassa Tamás zenekara külföldi és né))SZffÚ maQVa1' sláaeTekekel szórakoztatta a kö::�. Ma:id meaint sok szép ruha lwvetkezett: konli>-1.ékat, fehér éa színe& kabátokat és balkmkabátokat mutaittak be. Eau s...-fne,s C80kor tnráa volt ez a dit,atbemutat6. Hanqulat, ;ókedv, s::6mkozá8 é6 IUl.sznos p� Gratuldlul\k t1iiiula.tol.-nck, akik megva!6síto::ták 6& .waftettek a rendezésbe-n. - oeraet11 -
Tetszett a kiál l ítás 

• 
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Hol k/Jet vizet inni? A napokban érdekes párbeszédnek voitam flU&újo 01/l'lr állomáson. Kora délután volt. A júliusi nap bőven ORt<llta flftvlt. A vágán11okon indulásra váró vonatok. A második .ta • "4nnacli1' vágán11 köztt peronszigeten az Utasellátó bfl/.tje mitlC en ostromlott vár. A kiszáradt torkú utasok ei,vmút topcMtók, houv et-1/ kis hiisitőhöz jussanak. A Budapest feU tndu!ó- azemélvvanat in,enk1cocdla f•UR fi,atai as1zon11ka iUVPkezett a tömeg felé. Ern,lk kez.tl>nl flt'ff üveg, a másikkal öt év körüli kislánya kezét fogta. 0 la h� tót akart venni az útra. De mivel a büfé me111«1z8Htlwtetl1111 volt, az alul;árónál álló kapushoz fordult: Tessék mondani, hol lehet itt vizet inni? - kénlate uclvaria8 hangon. - HoUII hol lehet vizet Inni? - ismételte a kbdéat • borostás arcú kapus. - Ez fogas kérdés Itt caak CIZ Utasellátc5 bűfé;ében van vfz, de az most megközelíthetetlen. Ahhoz mea már nincs idd, hoOII bemenjen a nói WC v!zeaap;áhOz - mát' megbocsásaon, hoUII ezt mondom, de itt G11órben az utal azá,. mára máshol ninca vfzívásm lehetóség. Hát ípen! GyMben ,-gépült az új felvéteU lpfllet. Mod átépltik. Jcorszerúsítik a 1%igetperonokat, de arrol megfrletllcu• tek, how az utasok részére ivóvizet biztosítlanak. Ezén n • kérdezz-felelek játék - amelynek tanúja voltam -, naponta azázszor megismétlődik G11órben, az új, szép, modem álloffMison. Kedve, illetékeaek, hel11ea ez? 
- Szocla.J.lsta sttnódést köi Rádlólrinyflást v'"661-a miskolci Erkel Ferenc vas- litási próbáltak ki szovjet vaeutas mtlvelódési otthon több utakon. A váltókat, jel7.6Qt környer.6 üummel és t.ermeló- egyelóre.200 méter távolséiil,rm srovelkezeti községgel. Az üze- belül tudják rádíóje!ekkel '1-mek segf'tiik a művelóclési ott- Htarn. hon :fenntartását, ezért csere- - Járási � rendabe lát<Jl!llSthatjá:k a szakkörö- tek július 23-án N6(Jrád � ket és az előadásokat. ségben. A tsz-1161> alkalmából - UJ utasváróhelyiségei I a szakszervezet központi •lm• ava.Uak Keszthel;ren. Az uta- fonikus zenekara jól stkerlllt zóközönség, amely eddilg szúk j hangversenyt adott a � váróhelyiségben ku&l()rgott, ben. örömmel fogadta az új létesít- Tiitaknó moptlá ményt; l\liskolcon. A vietnami nép - Júliusban i,ótoliá.k a le- Iránti testvért együttér7.és jema.radW. A Gyöngyösi Kité- gyében rende:iiett nagygytlléllt rógyártó űV-ben az elsó ne- a Miskolc Tiszai pályaudvar gyedévtlen lemaradás mutat- pártszervezet-e ál 828kszervekozott a ter.,,.1:eljesítésben. A zeti bizottsága az Erkel Fedol,gozók azonban a vasutas- reru: vasutas kultúrotthonban. napi ünnepi műszak alatt pó- A nagygyűlésen mintegy 400 tolták a lemaradást. vasutas emelte fel tiltakozó - Hannlncévee a hatvani szavát az amerikai �aVasutasl zeo.ek.ar. Július 2-án l!stált vietnami mesteritedéaef ju'oileu.-ni h.an�J;'ffsá 

ün- ellen. n�lte 30 éves fenn t a - � ....... Ufthatwnl vruo'\lt.as zenekar. A &éggel konraer(bútlilk Szi,etjó! sikerült �cn a ze- vár állomást.. A fel'Vétel.i ép(lr:ekar rÉ@ tagjai ls megje- let átéJl)ít�re Dl!l1IC5&k: Öl'el lentck. volta miatt van 87lilkség, ha• nem az állomás meenövelre- Vllriti -�tlell5éc dett forgalma is � Ana'll.li.ban. JúHus kötei)én egy teszi. A tervek szerint a mun-A vasutasnap tiszteletére a I érdemel a FelsóvezeMkjaví- ki.rándulókBt szá!litó expressz k.álatokat az év vé@ére be!eN_yugati pályaudva1' lrullúrvá- tók III. díjjal jutalmazott kép Blaokpoolnál belerohant egy jez.i.k. rotermében megnyfü vasutas is. Nagyon tetszett Langer a pály,atesten álló tehervonat- - A szakma lfJú matenl. k • ző - és ál ba. A szerencsétlenségnek hat ep muv zeti ki lítás igen Dezsó Cséplé& szegfű. János halálos áldozata és százhúsz Zalaegerszeg csornópooton a nagy hatást gyakorolt rám. Kovácsmilhei11 ' Ficzere Lász- sebesültje volt, vasutasnap előtt tartották E:Jismerés il!�ti a bír-álóbiz.ott- ió Krampácsolók, Bede István meg a szakma ifjú mestere sag murikáiat is, mert ilyen Kikötórúzlet címtl festmé- - A lrnlt.aráH uta:r.ásérl. A mozgalomban rélzt vevő Cla-sok jó alkotás közül nem volt nye. RákQ6Palota - V e.'"e6egy.ház - talok vizsgáztatáaát. Az állo-könnyű kiválasztani a Jegjob- A kultúrváróteremben meg- Vác közti vonal állomása.inak mástól há.ran, a ftlt&áztól bakat. rendezett klá.llit.ás arról ta- ??lgozói „szinte �ást �- ·g öt flllllalnak slkerlllt Véleményem ezerlnt Tóth núskodik, hogy a vasutas kép- J�k !elül a f�lvét.e11 épulet meg57,erezn.i a jel\lfflY arany, Jánoa Mazdonvszere!de cí- zőművész.eknek jó irányítóik ko.��nek virágoi;ftásában. ezüst, illetve bronz fokozatát. mú képe valóban első díjat vannak. A magam rész.éröl to- Kulonosen l!d!:at tesznek a - Jól sikeriiM termelési ta• érdemel. De nagy figyelmet vábbi sikereket eredményes I k;tJtu.Tált utaT.ás meg,teremté- nácskozáson értékeliék az el-
Viharos utazás Július 13-án azon a bizonyos viharos napon utaztam Budapestről Tapolcára a 2104-es gyomvonattal. Polgárd:lt elhagyva olyan viharba keveredtünk, hogy aUg lehetett látni a sűrű poríel.hótól. Helyenként a vonat is lassan közlekedett, gyakran lehetett érezni, hogy a motorkocsi valósággal birkózik a viharral Oröm volt látni, amint a megállóknál a jegyvizsgálók segítettek a leszálló utasoknak, nehogy baleset érje őket. Olyan esetet is láttam a vonat ablakából, amely szinte példanélkül áll. Balatonakarattyánál a 15-ös őrház őre családjával ewlltt oltotta a töltés oldalá,i ew előzóleg el.haladt mozdon11 okozta tllzet. Dicséret 11leti a motorvezetöt is, hogy a nagy vihar a &Ok nehézség ellenére a gyors menetrend szerint érkezett Tapolcára, a céuíllomásra. Bognár Károly Tapolca 

IIIAGl'All VASUTAS Felelc5s szerkestt6: GulváS János Felel& ktalló: S>abó Antal Budaoest. vn„ Rák6czl o, Sf. Szerkeszt<5!>ég: Budapest, vt., Benczur u n. Ter:!eszt1: a Néuszava Laokiadó Vállalat Szikra Lapnyomda 

munkát kíváno'k azoknak a �ért Veresegyház. F_ót, Vác- só félév eredményeit Sze9edvasuta.soknak, akik a munka ' ratót ée Orszentmikloo vasuta- Rókus állomás dolgozói, akit után a képzóművész.etnek sat a kocs:itart62lkodésba.n 108, a szentelik idejüket. kocsikihaszná!á&ban pedig 111 ilJ. Bede Lajosné 
A ,_ 

százalékoo eredményt értek eL Budapest SZerlleSZfÓSeg Üzeni - BaJat�öru 611o-
Kör:sle,niíny A gyömrói vasutas nyugdíjas csoport elcserélne egy jó állapotban levó zongorát televízióra. Az.ok a kultúrotthonvezetók, tánccsoport.ok és kultúrcsoportok, akiknek szükségük lenne zongorára. a csere végett vegyék fel a kapcsolatot a gyömrői vasutas nyugdíja., csoport vezetőségével. 

Talán túlzás 

Bognár K,ro!Y Tal>Olca. csomor más dolgozói Is &egftettek az János Szolnok. Cseh Zoltán szol- aratásban a balatonberényf nok, UR!yat Sándor Ml.skolc , Ju- Magyar Ten.,_er Tsz-nek. •· hász Pál Vámosgyörk. D6rf Jáno, � Kaposvár, Tótka Károly Szeged, vasutasok jó munkát �zVárnat Uszló Pécs. ltf Bede La- tek a tsz gabona földjein. Jo<né Budapest_ Cserháti Jó2'liC1 Szeged, Pintér La.los Vácrátót - Uj vastil hf4 a IUD,Szent,rált István G,·ön=ö•. Behán A hídépítési f6nö,,....,_ .,. __ Rózsa Kazincbarcika, Krakkai La• ""90 -fos Budapest, SZ'ládl Sándor sze. számú építésvezetöségének ,;,t-,,,1.;�,�)�:d lapunk "nyadhor dolgozói építet�étt át Bodvica Cserháti József s,.el!ed, Pintét állomás közelébell a RlnyaLajos Vácrá+ót, Bódo�h Mihál� patak vasúti hídját. A SoDombóvár. Tóth Mlhf.l}-n,< Budo• 1 mogyszob-Barcs k!Szött Jéte-��t Biii�'�J;.;�� Ttö':J� !!; sült új hldat már átadták a tudJuk. forgalomnak. 
Ne ilyen nemzetközi versenyt 

- !\lé� kl•:rAllnJ ■em •olt 1116m, olyan ,:'<'oraa11 tollik ld a •zer•ls-jnyt az Allatkert mellé. Szeren• oére woll, aki sei:l�emre lleie" re";;"a!'Jit1 ldetineJJetek! �Y tolat 11117 -oar � CP.....i NI �  



VILAG PROLETARJAI, EGYES'ULJETEKI 

A SZERVEZETT VASUTAS DOL�OZÓK LAPJA 

v. nvFOLYAM, 16. SZÁM. Ara 40 fillér 1961. AUGUSZTUS 16. 

AZ ŐSZI FORGALMI FELADATOKRÓL 
Írta: Bangó Sándor vezér igazgatóhelyettes 

Az őszi forgalommal kap- elszállíttatlan áru a vasút bi
csolatos feladatok taglalásánál bájából. 
űgy vélem, helyes, ha az első Sajnos, az első félévben az 
félév eredményeiből indulunk elegy mozgás meglassult, az 
ki. elegy továbbítás szervezettsé-

Mindenekelőtt megállapít- ge hiányos volt. Ennek követ
hatjuk, hogy az első félévben keztében meglehetősen gyako
a meglevő hiányosságok mel- ri volt a csatlakozás mulasz
lett is számottevő eredménye- tás. Mindez fékezte a tehervo
ket értünk el. Aruszá!!ítási natok átlagos terhelésének to
tervünket teljesítettük és ezzel 

I 
vábbi emelését. 

eleget tettünk annak a köve-
telménynek, melyet a nép- Tehervonatoknál 7S százalékos 
gazdaság a szállításra felkí- • , 
nált árumennyiség továbbítá- menetrendszeruseget 

alapján is megállapítható, 
! 

lehet a mutató értékelésénél 
hogy ennek a célkitűzésnek a mozdonyfordulások betartá
ösztönző jellege megfelel a sa mellett figyelembe vesszük 
várakozásnak. a fordulókba befektetett te-

! 
hervonatok mennyiségét is -

Minél több iríny,onatot a kívánt célt nem lehet elér-
ni, mert a tapasztalat azt mu

A folyamatos fejlődés tehát tatja, hogy a vonatközlekedési 
ezen a téren is mutatkozik, tervben szereplő vonatoknak 
de a munka további eredmé- még az őszi forgalom idején 
nyessége érdekében nem lehet is 85-90%-a közlekedik le. 
elhalZgatni egyes igazgat6sá- Ezenkívül az sem elhanyagol
goknak azt a helytelen e!já- h?.tó szempont, hogy a f_entiek 
rását. hogy a vonatközlekeclé- k'?vetkeztében . emelke�1k _ a 

· t b k · · z ··lt la • .: gepmenetek szarna, arm nove-
sával kapcsolatban a vasúttal 
szemben támasztott. 

St erv en •1e O va
. men1111• li az üzemi ráfordítások nega-

Az elmondott hiányosságok- tehervonatot befektetik a for- tív jellegű eredményét. 
ra rávilágít a vonatközlekedé- dul6kba. Elfeledkeznek arról, 
sí terv é5 a menetrendszerű hogy ezzel az eljárással - jól Nem értünk el azonban meg

felelö eredményt az üzemvi
tel gazcla.ságossága, tekinteté
ben. Eredményeinket még 
mindig magas üzemi ráfordí
tások jellemzik. 

A személyszállítási terv er
re az évre 318,9 millió fizető 
utas elszállltását írja elő. Ez 
9,9%-kal magasabb, mint ame
lyet az elműlt másodi,k félév
ben teljesítettünk. Meg kell 
jegyeznünk, hogy az első fél
évben ezt a tervtényezőt nem 
teljesítettük. Az őszi forgalom
ban sem szabad elhanyagolni 
az utasszállításnak, mind 
mennyiségi, mind minőségi 
vonatkozásban előttünk álló 
:feladatait. Az áruszállításnál 
kifejtendő erőfeszítések mel
lett mindenképpen biztosítani 
kell a kultú.rált utazás felté
teleit, az állomások és szerel
vények tisztaságát. 

Nagyobb gondot 
1 nemzetközi ,onatokra 

(Folyt,atju,k..) 
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von a tközlekedési tervbe fel
vett -az abban kijelölt elegy
gyel és viszonylatban közle
kedett vonatok aránya az ösz
szes közlekedett vonatokhoz 
viszonyítva 85,65¾ volt. Az el
ső félévben a tehervonatok 
72,85%-a, az előző év azonos 
időszakában pedig 74,96%-a 
közlekedett menetrend sze
rint. A második félévben fel
tétlenül tovább kell fokozni a;: 
elegynek a vonatközlekedé.ri 
terv alapján történ6 tomíbbí
tását és el kell érni, hog11 te
hervonataink 750/o·a menet
Tend szerint közlekedjen. 

A VASÚT ÉLÜZEMEI 
Í96I. I. félévének eredml

nyei a.lapján a következő vas
úti csomópontok, ilJetve szol
gálati helyek ny.enék el az él
üzem. címet, 1 az ezzel járó 
pénzjutalmat: 

VASÚTI CSOMÓPONTOK 
Hatvan, Debrecen, Komá

rom, Győr, Szeged, Celldö• 
mölk, Eger, Baja, Bátaszék, 
Kisterenye, 

ÁLLOMÁSOK 

PÁLYAFENNTARTÁSI 
ÉS ÉPÍTÉSI FŐNÖKSÉGEK 

Tapolcai, Bp. Ferencvárosi, 
Bp. Angyalföldi Pályafenn• 
tartási Főnökség, Szentesi Jl:pí
tés! Főnökség, Hídépítési Fő
nökség, Maga�pítési Főnök
ség_ 

EGYÉB SZOLGÁLATI HELYEK 

Budapest Jobbpartl TBFF., 
Szob, K6bánya-teher, Bp. Miskolci TBFF, Szegedi TBFF, 

Angyalföld, Vámosgyörk,' Bán- Budapest-Nyugati Szertár, 
réve, Kisújszállás, Kunszent-

, 
Celldömölki Osztószertár, 

miklós-Tass, Orosháza, Kom• Nagykanizsa Szertár, Szolnoki 
ló, Várpalota, Veszprém. Jánn(i1avft.ó üv. 

,..#, 

Eljen augusztus 20, 

alkotmányunk ünnepe! 

Munka és kenyér 
fJrte fáradunr. s keményedik izmunk, 
míg hajlítjuk az érdes va.saka.t, 
s azért tűrjük fel karunkon az ingujjt, 
- így lesz a lend'iilet is szabadabb. 

A kenyérben a munka testestül meg, 
s célok, mi az embernek jövőt ád. 
- Kenyeret kér az anyjától a gyermek, 

s az pirositja keTek mosolyát. 

- ó békétlenség kovásza: háború/ 
be fekete volt a te kenyered. 
Csodáltam bár, mint tudatlan, kiskorú 
gyermek, fönn a repülőgépeket. 

A kenyér a föld s a béke aranya, 
kincsnél féltettebb, mindenna.pra kell, 
Melegít s életet ád, mint az anya, 
mert munkából lett, s ami fölnevel . •• 

Fazekas Lajos 

.ÉRDEMES VOLT 

A ba.wissagyarmati fútőh.áz 
dolgozói még az év elején 
célul tűzték ki az élüzem szin
tek teljesítését. Az elhatáro
zást tettek követték, S az 
eredmény? Teljesítettük az él
üzemszintet s mivel balese
tünk nem volt az első félévi 
eredményeink alapján vezér
igazgatói elismerésben része
sültünk. 

Dolgozóink a szolgálat mel• 
lett a társadalmi munkából is 
kivették a részüket. Nagyon 
&ok segítséget nyújtottunk a 
balassagyarmati Palócf öl.d 
Tsz-nek. Sok munkát vett 
igénybe a fűtőház környéké
nek csinosítása is, de megérte, 
mert a gócponti szolgálati he• 
lyek közül az első helyen vé
geztünk. A fűtőház KISZ-fia
taljai társadalmi munkában 
röplabdapályát létesítettek. 

Az elmúlt félévben a sze
mélyszállító vonatok 97,84•.'0-a 
közlekedett menetrend szerint. 
A második félévben is el kell 
érnünk, hogy a személyszállí-
tó vonatoknak legalább 
97,5%-a menetrend szerint 

Az elegymoz.gás ütemére és 
te:.-vszerűségére legkedvezőt
lenebbül a szinte rendszeres
sé váló géprevárások hatnak. 
Az is igaz, hogy a géprevárá
sok nagy része abból adódott, 
hogy rosszabbodott a teher
:onatok menetrendszerűsége, 
1gy érkező gép hiányában a 
vonatokhoz nern lehetett a gé
peket megfelelő időben kiál
lítani. A géprevárások számá
nak em1ilkedése annak is kö
vetkez..-nénye, hogy mind az el
szállításra tervezett árusúly, 
mind az ei.zel 0sszefüggő moz
dított rakott kocsik arányá
ban a tervezettnél kevesebb 
mozdonyt üzemeltettünk. 

Vezérigazgatói elismerésben és pénz
jutalomban részesülő szolgálati helyek 

Rónási István szb-titkár 
Balassagyarmat 

� 

DICSÉRETES DOLOG 

közlekedjen. 
A személyvonatok közül kü

lönösen a nemzetközi vonatok 
közlekedését kell javítani. 
Ezeknél a vonatoknál szinte 
rendszeressé váltak a késések. 
A késéseket helytelen forga
lom szabályozás, vontatási ne
hézmények, sebesség korláto
zások és részben az átmenő 
utasforgalom növekedése okoz
ta. 

Az 1961 . évi áruszállítási 
terv 98,6 millió tonna. Válla
lásunk szerint azonban 102 
millió tonna árut kell elszállí
tani. Figyelemmel a második 
negyedévi lemaradásra és ar
ra, hogy az áruszállítás na
gyobbik része az év második 
felére esik, a második félév
ben közel 55,5 millió tonna. 
á."ut kell elszá!litani az első 
félévi 46,5 millió tonnával 
szemben. Ez a mennyiség 13%
kal több, mint amennyit a 
múlt év második felében szál
lítottunk. 

A szállítási feladatok isme
retében meg kell vizsgálnunk 
a szállítások lebonyolításával 
összefüggő üzemi munka gaz
daságosságát, szervezettségét 
és eredményességét. Bár az 
üzemi teljesítmények alakulá· 
sát erősen befolyásolja a szál
lítások volumene, a gazdasá
gos teljesítés mégis nagyrészt 
a vasutasok jó munkájától, a 
szolgálati helyek együttműkö
désétől, a fegyelmezett és terv
szerű munkától függ. A szállí
tásokat sok tényező befolyá
solja, éppen ezért fokowttan 
fel kell készülni arra, hogy az 
őszi hónapokban ne maradjon 

A géprevárásokat gyakran 
alaptalanul azzal indokolják, 
hogy a személyszállító vona
tok indításához az űj menet
rendben több gőzmozdonyt 
használunk fel, több tolómoz
donyt igényel az egységes vo
natterhelési norma szélesebb
körű alkalmazása, a rakodó
helyek gyakoribb kiszolgálá
sához, a rakodási idő csökken
tése folytán több tolatómoz
dony szükséges, több moz
donnyal jár a menetirányítói 
tolatómozdonyok rendszeré
nek alkalmazása. Az ilyen és 
hasonló indokok csak részben 
helytállóak. 

Az elegy továbbításának 
nincsenek ÜZemgazdasági aka
dályai. Ehhez azonban elen
gedhetetlenül szükséges a sze
mélyszállitásnál indokolatla.. 
nul lekötött nagyjeljesftményú 
gépek átcsoportosítása teher
vonatok továbbítására, ugyan
akkor a javításos mozdonyok 
műhelyi és fűtőházi átfutási 
idejét is csökkenteni kell. 

A tehervonatok menetrend
szerűségének további javítá
sa és ezzel koordináltan a 
vontató járművek körültekin
tő gazdaságos felhasználása, a 
géprevárások számának csök
kentése felvet egy másik köz
ponti kérdést, a tiszta teher
vonati és kombinált mozdony
fordulók betartásának fontos
ságát. Az ezzel kapcsolatos 
célkitűzések értékelésével in
tézményesen csak ez év ja
nuár l-től foglalkozunk, de 
már az első félév: ei-edmény�i 

Ba4apesti lgazgatlÍság Bp. Ferencváros Szertár!ón°k- Főn., Debrecen Műhelyi Szak
ség, Bp. Keleti Villamos Fenn- szertár. 

Bp. Keleti-pu., Bp. N.vugati
pu., Bp. Déli-pu., Székesfehér· 
vár állomás, Bp. Józsefváros 
állomás, Salgótarján külső 
állomás, Mosonmagyaróvár 
állomás, KisPl!st állomás, Bu
dafok-Háros állom�. Bp. 
Nyugati Rakodási Fu,1ökség, 
Balassagyarmat fűtőház, Villa
mos Felsőveuték !:p. Vez., 
Rákos Motorüzem, Bp. TerPz
városi Fft. Főn., Győri Pft. 
Fón., Eszterg:imi P!t. Főn., 

tartási Főnökség. 

Miskolci Igazgatóság 
Miskolc-Tiszaj.-pu.; Diós-

győr-Vasgyár fillomás, Berente 
szén-pu., Kál-Kápolna állomás. 
Sárospatak állom.'i$, Gyöngyös 
állomás, Miskolc fűtőházi szer
tár. 

Dehreceni Igazgatóság 
Hatvan-Salgota;:Júni Pft. Nyírábrány állomás, Máté-
Főn,. Székesfehc\rvnti Pft. szalka fűtőház, Nríregyháza 
Fón .. Bp. Balparti l:iBF., Táv-

, 
fűtőház, Nyírbodrog kisvasúti 

közlő Fenn�r•.ási Főnökség, fűtőház, Debrecen Déli Pft. 
•" •• •• •• •• ♦e ee ♦♦ 

Szegedi Igazgatóság 
Szeged-Rókus állomás, Makó 

állomás, Hódmezővásárhely 
állomás, Kiskunfélegyháza 
állomás, Szentes állomás, Kis
kunhalas állomás, Mezőhegyes 
állomás, Békéscsaba állomás, 
Makó fűtőház, Békéscsa::ia kis
vasuti fűtőház, Kecskeméti Fft. 
Főn., Szentes fűtőház, Mező
hegyes fűtőház. 

Pécsi Igazgatóság 
Pécs állomás, Balatonszent

györgy állomás, Pécsbánya
rendező állomás, MÁV GV. 
üzemfőnökség Hird, Kaposvár 
fűtőház, Nagykanizsa Pft. 
Főn., Somogyszob állomás, 
Szentlőrinc állomás, Szekszárd 
állÓmás, Gyékényes állomás, 
Dombóvár Szertár, Nagykani
zsa állomás, Siófok állomás. 

SllllNilthelyi Igazgatóság 
Szombathely állomás, Ta

polca állomás. Keszthely állo
más; Körmend állom , Vesz
prém-külső fűtőház, Pápai Fft 
Főn., Szombathelyi TBFF, Za
laegerszeg fűtőház. 

A rasiti f öosrtály felügyelete 

alá tartozó vá1lalatul és finilségel 
Szombathelyi Járműjavító 

OV., Utasellátó OV., Jegy
nyomda Főnökség, Országos 
OJ.ajel<>.liZtó i;.zertár. 

A közelmúltban Ta.ktali.aT• 
kány állomás forgalmi irodá
jában jártam. A falon egy 
táviratot pillantottam meg, 
amelyben ez állt: ,,Intézetünk 
iránt t.anúsitott előzékeny pon- .. 
tosságukért a, vasutasnap al
kalmából fogadják dicséretün
lket és hálás köszönetünket." 
Aláírás: Gyermerc Otthon 
lga,zga.tósága., Megyassz6. 

Több hasonló jellegű távirat 
is díszíti az iroda falát. Ez 
arra enged következtetni, hogy 
Taktaharkány állomás dolgo
zói a szolgálat ellátása mel
lett más szervek iránt előzé
kenyek, szolgálatkészek Di-
cséretes dolog. 

Papp Th•adar 

.JOO e!/5er l'orin.t 
naegtal.aritás 

Befejezéshez közeledik Pécs 
állomás területén a J óka.i ut
cai vízlefolyó vasúti vágányok 
alatti csőátereszének építése. 
A munka befejező részét. a 17 tonnás csőátereszeket a MA V 
45 tonnás gözdaruja végzi. 

A több mint 1 millió 400 
ezer forintos munkánál jelen
tős újítás született. Molnár 
Miklós műszaki főintéző újí
tása révén a szokásos provi
zórium megépítése mellözhe
tővé vált. Ezáltal a kéthóna
pos 10 km/óra sebességkorlá
tozásra sem került sor. Mind
ez 500 ezer f0tint megtakarí
tást eredményezett. 

Várnai LálJzló 
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VAN INGKABAT, 
NINCS INGKABÁT ! 

1961. At;GUSZTUS 16. 

850 millió forintos forgalom 

_ Néhany évt•el ezelőtt - egy 
JO gondolat és nagyon ross: 
szabók - ingkabátot rend
.,zeresitettek a rasútnal. Ránc 
itt, ránc ott, kicsit Töt•id, ki
csit lwsszú. szorít ,:agy bó és 
kalimpál belőle a mezítelen 
ka1". 

Az V. szakszervezeti világkongresszus elé 

Tóbbekne/: nem tetszeH, de 
azl!rt hasznalni kezdtük is 
megszoktuk. 

Egyszer cs,a.k 1-alakik ésr-
revették azt. amit a t'iselők 
az első pillanatban észret·et
'ek és megWtottak az i ng
kabat t•iselesét, azokrfak akik 
fel�kkel. uta.,okkal foglalkoz-

!Sagy ;elentoségu eseménye lesz a szaks:er
t·ezeti i:tlágmozgalomnak a Moszkvában 1961. 
december 6-tói 14-ig megrendezésre kerülő V. 
szakszerre:eti ·llagkongresszus. A kongresz-
zus méreteinll. ö. zettteléné! és célkittizesei

nél fogra a legnagyobbnak ígérkezik a szak
urvezeti vilá{lszot· ttg életében. 

A moszkeai kongresszu 011 öt t·ilágrész több 
mint 1000 küldötte t·es: részt és tanácsko=ik a 
szak�-:cri:e::etek es a szervezett dolgozók fel
adatairol, az egyseg meyteremtéseről. A kong
resszuson a haladó .�:akszen·ezeti mozgalom 
naov nemzetközi Jell-onulásának. a: erök fel
méresenek e a felada ok meghatározásának 
lehetünk tanúi. 

ket, a munkásosztályt támogatásáról bizt·osi
totta. A világ szervezett dolgozói anyagi lehe
toségeikltez mérten. jelentos t-ámogatást adtak 
a magyar szeri·ezett munkasoknak. Ezért gon
dol soha el nem múló hálával a Szakszerve
.::eti Világs:övetségre a magyar munkásos:
taly és ezért iidt•özli ós.::ínte örömmel és tet
i-ekkcl a moszki·ai kongresszust. 

r.1t.:. (Főnök, forgalmista 
ügyelete., stb.) 

Maradt a s:ép és nyáron 
rag_yon I meleg . zöt•etzubbony. 
( Ige1111e_s t-alakinek ugyan
'·• a vaszo-n ruha sem tetszik.) 

Jó úton haladunk. mert a 
f�(sób�ség . igényes a dolgo
�'" kulseJevel kapcsolatban 
1s. Nin�s bajd a ráfordítás, a 
ruhaeltatás kérdésével sem. 

Tanácskozni Jor, a kongress:us a .�zakszer
ee::etek tet·éke11ysegé11ek és szolidaritásának 
Jokozás,í rol, a doltJo:ók gazdasági és szocialis 
kö-reteléseiért 1,ri•ott harc, az általános és tel
jes leszerelhért, a gyarmati rends:er teljes 
fc1s:ámolásaért, a békéért l'il'ott küzdelem 
mJds::ereiröl. 

A=ok a célkitűzések. melyeket az SZVSZ 
képvisel, ma a t:ilág 1:alamennyi haladó em
berének támogatását blrják, Ezért a magyar 
dolgozok sem kivannak e nagy jelentőségű 
moszlwai kongresszusnak csupán tétlen szem
lélői lenni. Ezért fontos. hogy szakszervezeti 
s:ert'eink minden lehetőséget használjanak 
fel arra, hogy a ,:asutas dolgozók legszélesebb 
retegei ismerjék meg a Szakszervezeti Világ
szövetség jelentóségét és harcát, melyet a 
nrnnkásosztály felemelkedéséért, a békéért, a 

nemzetközi összefc.gásért folytat. 
Legyen a Szakszervezeti Világsiövetség V. 

kongreszusának előkészülete újabb állomása 
a s:ervezett vasutas dolgozók ama megnyilat
kozásának, hogy szeretik nagy nemzetközi 
szert'ezetüket, azt mrrnkájukkal, m;nden meg
nyi!t:ánulásukkal készek támogatni. 

Ue azt, hogy egy has;;n!) · 
ruhadarab  rosszul sikerz..it 
11�m t•olna jobb úgy megolda� 
n, hogy a gyártó céggel szem
ben is /.együnk ;gé11yesek? 
Akkor lesz 1ngkabát, ha már 
van mgkabat! Jyt -

Il• •• �..,._ •'f'·_,\llút � M U-Uitó -.onalol..r,n 
•zolgá.Jatot tt"ljei-.íto piuCéf'el él mozgo Aru!i!al. 

(Gonda Gyllrirv fdv,) 

Az U :..sellat.:i üzem: Valla- , a legmodernebb termelő és k.-
e. ,u, e1 edmén)eLÚJ. az u: .. ,el- szolgáló gepeket állították be. 

szakma ifjú mesterei ,Útájého�tawt au'?,u,�IL•S 9-en vanban és Szolnokon ÚJ büré-A 
lu.,-,s feJlódescró! tactott sai- , Kelenfóui.ön új büfét, Hat-

Ezek a 1:erdesek letfontoságúak a mag1,1ar 
szui·ezett dolgozók - kö=tük a i·asutasság -
sz.ámára is. A magyar szen·ezett dolgozók 
;,i;ncre,ikor ott- t·oltak, amikor a nemzetközi 
munbísöss:efogásert. a békéért tenni kellett. 

De ércztiik a proletar s:olidaritás erejét 
akkor fa, amikor ha:ánkat ellenforradalmi 
támadás ért�. A S;;al,szereezeti Világs=öt·et
ség 1'!':c"tősepe már  a leynehl'::ebb napokban 
hazánkban jart e.� a magyar forradalmi erő-

Szakszervezeti szert•eink a bizalmiaktól s 
központi 1.·ezetőségig mindent kövessenek el, 
hogy e nagy és nemes célokat hazánkban si
kerre rigyük. és ezzel ;s biztositsuk a Szak
szen•ezetí Világs:öt·etséget arról, hogy törek
vésében ránk mindig számíthat'. 

' , d,. harsany, Zolt<in n-e. a vel- pavilonokat létes1tetl a ,·Jlla-
A szegedi 1gazgatósag terű- , lalat igazgatoJa a Ma{J1Jar Saj- la t, Augusztus 20-án Kazinc

letei:i 1s megtartottak a szak- tó Haz<iban, Elmondta. hogy barcika állomgson nyílik új ,· i_na tfJu mestc1e mozgalomban jelenleg a pályaudvari ven- büfé. Ugyanezen a napon nyí_ 125 tonnás vasúti kocsi 
Jelentkezett f1a t.ilok v zsg<z d "nl ' t '  h 1 203 · ból lik ·t d "  k " 1 - · · 1 
tat A , , � - , e„ a o a ozat egyseg , · meg az a a asra · eru o UJ 

I 
A szot•jetunio ural i  ·agon-

, 
asa�. . vizsg<Zr<Z Je_lentke- 124 söntes-bufé, 77 meJeg_ debreceni felvételi épületben . . .. . . • , • ,. . 

-;::;t 1�8 ftat<Zl kozul_ 7� felelt I kon}·ha , ezen belül 25 kisven- az Utasellátó korszer-J etter- �•to �zemenei< koUe.,�•v�Ja 

.. g __ .. a . kot·etelmenyeknek. dégló 6s 2 bisztróból áll. Ezen- me. bisztrója és négy pa\'üon- ket, te,jesen fembol keszult. 
K_ozu�uk tizenheten a jelvé.nY I ki\ili 31 halókoc.si, 32 étkezö- ja, l\Iég ebben az évben me;::- hegesztett koc,l. z krénnyel 
a_.an}_, negy,enharman ezust, �ocsi é,; -10 büfékocsi biztosít- szüntetik a Nyugati páiyaud- eUátott, nyo:ct ngc!yes t,nra-
u_zenoten �echg bronz fokoza- ;a a2 utazóközönség ellátását. 1.-ar nirótermében működő . • - . n · ·• 
tat szerezték meg ,. te t H 1 'be . .. .  ! kodo nyitott ,aoont ep1,ctt 

A � T . · . A hálózatot állandóan kor- son 5 • e ve 11.1 on,c o!- . . 1 . . k A 
'
J sza a I Ju mestere Jel- . .  'k . . .

k 
gáló gvor�!:>üfét rendezne· be k1ser eü celo ra. z u , ago-

�·enyt. az okleveleket. a pénz- szeruSill ' gepes'.tl · .. . � • • • t< . • nok kapadlá. a 12;; tonna . A 
es könyvjutalmat az <1lkot- 1060-ban a vallalat több, FeJlodlk P. _há_lokocsi-ella- . . .. .. . 

koesit1ak 22 kir:ikodo ablaka 
és két homlokajtaja van. 

Ugyanebben az inemben 
dolgozzák ki az alumínium 
koc,;iszekrénnycl ellátott négy
és hattenge:,·es nyitott vago
nok kísérleti példányait. Az 
alumínium használatával más
fél tonnával csökkent a ko
c,,1k súlya, 

mán�· tiszteletére rendezendő mint 7 millió forint ér- . 1;á5 ,s. 
. 

ket kownseges de ·eral\'áza 

ünnepségen ad.1ák át a fia- tékben szerzett be gépe- A hafokoesi-i<f�uz mar nem- ---------------

Hordozható vi/lanytelepek 

A Szot•jetunióban elóáUított 
és a s;:-:>vjet 1.·asutaknál bei;e
zetett hordozható -vil!anytele
pek igen ió szolgálatot tesz
nek, különösen olyan helye
ken.  ahol a közpon1i objektu
moktól távol, éjjel kell do!-
go.zniuk a brigácLok114k. 

Vagontetök gyorshegesztése 
taloknak. Szilád! Sándor kei. csak italt szolga! fel hú.nem 

Szeged A Balaton menti egységekbe reggf•1it. teát. káYé· es büfé-
V Í k J , nh 

A !'.émet Demokratikus 
árut is ad a vendégeknek, aSU a ODgreSSZU apa all Köztár3asag Gotha varo3Jcaja-

Az Uta�llá.tó az idén 850 ban lei;ó Wagonbau müvek-
milliós forgalomra szá.- A Japan Államt•asutak ö z- racionalizálása ellen es a dol- ben új elektrogén hegesztő gé-

Az egyeztető bizottságok gyakorlatából 
mít. japán t.zakszervezeteinek gozok cletfeltétcleinek javí- pet állítottak be a vagontetők 

Az eddig; fo,·galomból arra le- XXI. kongrei,szu,át július kö- tásáért. gyorsheges:tésére. Az új gé-p 
het következtetni, hogy szá- zepén rendez.! k meg Jama- A kongre,,,zuson a sztrájk- a 'központi és az oldalt;a rrat-:>k 

A Debreceni Jármúja1,-ító I ság a rendelke•ésre álló ada- mitál;uk beválik. Még Yala- guli városban. A japán Yas- jog újböli megszerzésére is me·ntén egyid,,júleg végzt el a. 

lJ V. létszámába tartozó M. E. tok és az orvosi felillv!.7..sgf,,- mit : szeptember c,ejétól a utasok a kongrcs ·zu on elfo- határozatot 'hoztak. A sztrájk- vagontető hegesztését. A he-

1960. május 17-én segédmun-
1 

Iat ercdmé,we alapján M. E. nemzetközi Yonalakon új, gadott program �z.erint to,·abb jogot az amerikai megszálló g!s7töbrigád a gyors és m inö

ka�ként került a vállalathoz. pam,�7�t elÚta itotta. 

1 

szürke egvenruhájú alkalmR- erősítik az állami ,as:.rtak hatóságok vonták meg a segi munka mellett nagy 

1960. júniu,; 1 5-én szolgálati A -..  eh>t�f ó határo7.at e1!en zotta:i:. műanyai;kosárban áru- dolgozóna k ha rcat a bérek dolgozóktól a háború utám menny,ségú időt takarít meg 

e'.dekböl bérelszámoló beosz- j M F fe�l.?bbezessei é' •  a m4- sítják az 1taloka� és cteleket. emeleséért, a terme:és tokés első é,·e ben. a;: új hegesztőgép segitségécel. 

l
tasba tették. Ezt a, ��n kak�rt ,

1 
s'X!:vkú egyeztelö bizottság-,,•••• •••u••••• UU uu••••••• ,t ,re ,t •••••• *" * ,rc,rc ,rcu ******• **""****" U ,rc,rc ,rc,rc ••• ••• • * *"*****"*" u• 

atta el 1 961. Jum:.i:s 3-ig. hcz. ,t-
!dókö=;be1: március 13-t.é: má- : A fellebbezési e1járá� so-! 
l'.-1S ho 8-,� bctcgá!lomur!Yban l r5n a másodfokú egyeztetö bi-* 
� ?l'., A ":'1lla!at M, F.-' 1961. zottsC.g tudomúsárn jutott * 
Jumus ::-an on•o,;i felülvizs- 1

1 hegy a panaszos közben föor�:: 
!lála!ra . �lc!t; a cl�brecer,i vc< felülvizsgálatot kért a�· 
1gaz.gatosag foorvosi hivatalá- : KPM I ·3_ C, oszW.l)•ltó], ezért

i hoz. i :::,r.a:, bcí.;,jezé<'..éig felfüg;;es3-

Milyen új tettekkel készül a szovjet vasutasszakszervezet 

a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXII. kongresszusára 
Írta :  E. C eredr1icse11l.-o, A föorvosi viz<:,.á'"t  ered- , tette az ügy tárgyalását, majd 

mény_: - a Gy, 5. 1221 l!!ű! . j " f.::Ontály !öorvo,,i felülvizs-'1-
sz. irat szermt - M. r:. b�r- l ,.álat:: alapjJn mei,-áJlapítot-} 
eiszámoJó vasúti szo1�:t�atra ; !�- ho:;y panaszQS bérelsz.ám0-.+-

a s¾orjet vasulass.::akszerve;:et központi i·e::etóség,;nek elnöke 

alkalmatlan . .. Ta:-!ós, jó szol- , !e. �ak vag)" �gyéb irodai mun-i II. 
gálat tőle nem várható." : k.;:•:: . továbbá más I. (első)>t . 

• �<o;;iortos munkakörM lkal 
i 

A Yas:.itas szakszervezen 
„ A_  Jar_mfJa\'ító vezc!5J:>.1!Jfi'.- : ;.:as. - �  a - b:.zottságok - feltárva és 
Jumu.s 3-d.n M. E. r:�urum,•1- , ,, fo-•'"\·o"" • ,1 t ed h_ aszn05ítva toYábbi kieaés-' ,ő 
szon pr' t n IVIt 29 � 1 t i :-

v.. ..., vtzs!!::i a er - . . e;- -6 

: .
a 

' · · " e ,rio_n i ::,enre .5s az összw körülmé- .artalékokat a száll1tasokra 
alapJan fe!":ondt.i . . Indo.clas: ,,:,:_;, mérleg<:lése után a má-'<• vonatkozólag előírt feladatok 
.. Allamvasuti szolgalatra nem 1 ··:xlfo'· .1 e"vez•e+- b' tt , * túlteljesítése <.:éljából - eg) 
alkalmas:• 1 he!;·t"adclt

°
�1. ·E·,'J fell�tte��:: ben közvetlen segítsége; i; 

l\t. E. e fe1rrondús ellen pa- 1 r-SnE:.t, :i válla!at felmondását: szc!.'eznek a mezó!;3zdas.:g ré
nasszal fordult a vállakti , és nz elsöfokú egyeztetó bi-

i
szére, A Kazah Vasút vá!lala

egyeztető bizot��ához; Előad- z'?tt.sá;; �a(ároz:itát hat..1lyon tainál példáu� a ½rsadalmi 
tR, hog,v munkáia eLen mun- k1vul he yczte és kötelezte a munka kereteben tobb mint 
kaviszonya alatt kifogás nem vállala1ot M. E. munkaviszo-:kétezer gépesit&1 sz:ikc:c1::bcrt 
merült fel es hogy munkájá- nyának helyreállítására EJ-* és gépkezelőt képez�ek ki a 
nak további ellát_ására alkal- rendelte továbbá, hogy � pa- * szovhozok és ko!hozc · számá
masnak érzi m1g !. Az I. fo- naszost eredeti munkakörébp

,

ra. A mezö�azdas,ági üzemek 
kú egyeztető bizotts!igi eljárás helyezzék vissza és a távol felett védnökééget gyakorló 
során a _vállalat becsatolta az töltött időre iáró - átlagke- vasutas dolgozók foglalkoznak 
orvosi veleményt. resetnPk me!!felelő - bért ré- a mezögazdasáiti gépek és be-

A Yállalati egyeztet.ö bízott- szére fizessék ki. rendezések javításával. szük-
�..__,,,.._,.�r-..r.rv,r,.....f'l,v-'-'""IV''-,v,"""-.,/\,"'"-_,.,,.,..,._...,. ség esetén gabonaszárítókat és 

. a: gabo,atárolókat is építenek. 

ELVI A
„ 

LLA
„ 

SFOGLALA
„ 

S 
,._ A Szovjetunió Kommunista i Pártja Központi Bizottsál!a ja-

nuári plénumának határoza-
Az évi rendes szabadságra t.•a/ó jogosultság taival összhangban két minisz

tériumunk Kawhsztan szúz-
a) A dolgozót az évi ren-

1 
b) Ugyancsak megilleti a földes körzeteiben é., más te

des (alap és pót) szabadság dolgozót az évi rendes szabad-: rületein a mezőgazdaság f'P
minden munkaviszonyában ság akkor, ha a törvényesnél * szére bekötőváqányokat. autó
megilleti, tehát jár a máso- rövidebb munkaidőre alkal-* utakat, gabcmaraktárakat, 
dik állás és mellékfoglalkozás mazták, Az eltérés csupán ab-

1

üzemépiileleket és lakóháza
után is. Ha a dolgozó úgy ve- ból adódik. hogy a dolgozó Itat  tnrtozi.k építeni, ös.,zesen 
szí ki a szabadságát, hogy az mi\'el a munkaidejével ará- 65 millió rube l  értékben. Az 
aiap\'etö munkaviszonya után, nyos munk abért kap, a sza- említett terv teliesíté e érde
va,amint a második állása, il- bad. ágidőre járó munkabért is kében a keleti körzetekbe irá
letüleg mellékfogl alkozása ennek megfelelően kapja (pl. nyitottak kiegészítóleg több 
után kivett szabadság kü- ha a dolgozó napi nég)"órás ,._építő és építöszerelő vonatsze
lönböző 1döpontra esik, úgy munkaidővel heti huszonnégy• relvénvt. valamint a megfe
a dolgozó a szabadság ideje órát dolgozik és egy hét sza-

1

lelő e-épi berendezéseket. 
alatt is köteles ellátni a mun- badságot vesz lti, akkor az egy Rá kell azonban mutatni 
kakörét abban a munkaviszo- szabadságnapra eső átlagkere- arra, hogy ezek a munkálatok 
nyáb3n, amelyben szabadságot sete is a napi négvórás mun- la,ssan bontakoznak ki. A vas
nem kapott. (Természetesen kaidö munkabérének felel úti szakszerTezet; bizottsáe-ok
jogában áll a másik munka- meg, (Munkaügyi Miniszté- nak jobban kell szervezniök a 
,·i zo.,)·/\lJ n fi7etesnélküli sza- ri11m, Munk<1;ogi rinálló Osz-

,. 
,·asúti szállítás épí•ési doll!o

badsa;iot kérni.) taly 9840 1961- (55) sz.) zóinak mnkaversenyét a meg-

építendő léte:.. tm.'.nve határ-
1dö előtti rende:tc:�é�szcrú 
használatba n,,ó átad · •a ér
öekében, A Szállitás, Építés
ügyi Minisztérium:1ak pedig 
döntő in iézkedésekct kell fo
ganatosí:ania annak érdeké
ben, hogy gyors ütemben pó
tolják a mulasztottakat. 

Közeledik a vasutak szem
pontjából legmegfeszítettebb 
mun.'<a idő,m1ka. az új termés 
tömeges széillitósaival kapcso
latos m:.mka ideje. A \·asutas 
szaksze;-,ezeti szen·ezeteknek 
és az össze5 va�utas dolgozó_ 
nak becsületbeli üne kell 
legyen. hogy bizto,,ítsák a ter
ményszállítás gyors és veszte
ségmentes lebonyolítását. 

Másfélmillió ember versenye 

A Szovjetunió hétéves ter
vének határidö előtti teljesíté
séért vívoft harcban, a Szov
jetunió Kommunista Párti:1 
XXII. kongresszusa méltó 
fogadtatásáért folyó kczdemé
n�-ezésekben a harcosok eL"Ö 
soraiban menetelnek a io,-o 
dicső építői. Gondolunk itt a 
vasút úttörő dolgo1.óira. Ezek 
az emberek szívós é, álhatatos 
munkiival egyre magasabb é 
magasabb termelékenvséget 
érnek el és takarékosan gaz.. 
dálkodnak az állam am-agi 
eszközeivel. Egy esztendővel 
ezelőtt a vasúti szállítá.� te
rületén a kommunista mun':a 
kollektfoái és a kommunista 
munka élmunkásai megtisztelő 
címekért 400 ezer ember ál
lott ,,ersenyben, ;elenleg eb
ben a 11agyszerú. versenyf>Pn 
1 500 OOO ember i·e,�z már 
részt, Ez a lehető legkedve-

zőbb módon tükröződik vis7-
sza a vasúti szállítás egész tc:
vékenystgében. 

A megtisztelő címet már 
megszerezte 376 :;é.! lalat, 26 460 
brigád, müszak és múhely, 
amelyekben egi,iittv.év!i körü!
belül 300 ezer ember dolgo-
zi'..::. 

Megtalálhatjuk a kommu
nista munka ko:lektívája cí
met viselő egységek sorában : 
J\.foszkr;a Rendezőpályaudvar 
mo,donvszínét, Bolotnaja va..,. 
útállomást, a bakui vasúti ko
csijavító üzemet. 

A termelésben élenjáró 
66 830 dolgozó becsülettel vi
seli a kmnmunlsta m unka él
munkása megtisztelő címet. 

A vasutas s?.akszervezeti 
szervezetek általánosítják és 
terjesztik mindazt. ami jó a 
kommunista munka kollektí
vái és a kommunista élmunká
sai címekért folyó munkaver
seny vezetésének gyakorlatá
ban. A Szovjet Vasutas Dol
gozók Szakszervezete Központi 
Vezetőségének Elnöksége kü
lön is megvizsgálta több ülé
sén azokat a tapasztalatokat, 
amelyeket ezen a téren az 
inszki mozdonyszín é.s az 
észak-szibériai vasút szak
s1ervezeti szervezetei, a vo
logdai mozdony- és kocsija
vító üzem. valamint más üze
mek szereztek. A tapasztala
tok általánosítása és terjesz
tése terén végzett munka ré
�zeként kell említeni azt is, 
hm:y álalán05 alkalmazásra 

ja\'asolták Moszkva Rendezó
pályaudvar mozdonvszíne Si
rokot:ij szakszerveze.ti bizalmi 
elvtárs vezette szakszervezeti 

csoportjának munkatapaszta
latai!. 

Nagy eröfeszítéseket tettek 
a jövő munkaversenynek fej
lesztése érdekében az tszaki 
Vasút Kuloj állomásának 
"zakszervezeti bizottsága és 
Szulima elvtárs, a szakszer
nzeli bizottság elnöke, Itt a 
fő flgye!met a vállalt kötele
zettségek teljesítésének meg
s,ervezésére és az emberek 
m:.rnkához való kommunista 
viszonyának nevelésére Ö.5sz
pon!osítják. Az említett állo.. 
máson rendszeresen összehív
ják a termelési tanácskozást a 
kocsigazdaság és a mozdony
gazdaság dolgozóinak részvéte
lével, Az eredmények össze
:;ezésének idején alaposan és 
behatóan elemzik a hiányossá
gokat, meghatározzák azokat 
az intézkedé-eket, amelyek le
hetőséget nyújtanak arra, 
hogy még gyorsabban halad
junk előre. Az állomás szak
szervezeti bizottsága megszer
vezte a munkaverseny rész
vevőinek normateljesítéséről 
és kötelezett, égvállalás telje
sít&éről szóló rendszeres napi 
tájékoztatást. 

Nem kevés hasznos, tanul
ságos kezdeményezéssel és 
akcióval találkozunk a Dél
urali Vasútnál, az tszt Vasút-
111.Íl, a Taskenti Vasútnál, a 
Nyugatszibériai Vasútnál és 
más vasutaknál. A munkaver
seny szervezésében való segít
ségnyújtás céljából rendszere
sen kiutaznak a vonalra a 
szakszervezeti funkcionáriu
sok és vezetők. A területi 
szakszervezeti bizottságok és a 
járási szakszervezeti bizottsá
gok elnökségi ülésein megvi
tatják a szocialista kötelezett
ségvállalások teljesítésével 
kapcsolatos kérdéseket. a vas
úti szállítás termelési �olgozói
nak széle�körű részvételével. 
Tanulmányutakat és kirándu
lásokat szerveznek a kommu
nista munka kollektívája cí
met elnyert \·,<11�1otokhoz. 

(Folytatjuk.} 
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A szakszervezet központi , 
,,ezetősége augusztus 8-án 
rendkívüli ülést tartott. 

Végh Lajos elnök megnyitó-
ja után Bangó Sándor vezér
igazgatóhelyettes tartott refe
rátumot a Magyar Szocia
lista Munkáspárt Politikai 
Bizottsága 1 960 szeptemberi 
határozatának Yégrehajtásá
ról. Bevezetőjében elmondot
ta, hogy tíz hónap elteltével 
megállapíthatjuk, hogy a ha
tározatok végrehajtásában -
a meglevő hiányosságok elle
né, e is - számottevő ered
ményeket értünk el. Nem sza
bad aronban elfelejteni 
folytatta -, hogy az előt
tünk álló időszak sokkal 
nagyobb követe1ményeket ál.-

Az 1 960 szeptemberi párthatározatok 
végrehajtásáról tárgyalt a központi vezetőség 

feltárására és  has7.nosítására 
eddig csak azt a feladatot vé
geztük el, ami a munkaszer
vezés megjavítására irányuló 
munka alapját teremtette meg. 
A további feladatok végre
hajtása az eddigieknél sok
kal magasabb színvonalú 
munkát követel valamennyi
ünktől. Vissza kelZ utasíta
ni a helyenként még jelent
kező helytelen nézetet, hogy 
a normák rendezésével befeje
zettnek tekintik a ténykedést. 
El keil érni, hogy a munkát 
a továbbiakban is komplex 
f:gésznek tekintsék. 

lít a vasút vezetöi és dolgozói 
elé, hiszen erre az idősza.kra 
esik az őszi forgalom lebo
nyolítása. 

Ebben a munkában nagy 
feladat vár a szakszervezeli 
aktívákra, hogy a vasutas dol
gozók legszélesebb tömegei 
előtt ismertessék az eredmé
nyeket, mozgósítsanak a hiá
nyosságok felszámolására. 

Naponta 16 OOO kocsit kell megrakni 

Ezután a vasúti közlekedés 
1961. első íélévének eredmé
nyeit taglalta. Ebben az idő
szakban. az áruszá!litási terv
teljesítés 100,7 százalék volt. 
A bázis időszakhoz viszonyí
tottan 6.3 százalékkal szállítot
tunk többet. A tervteljesítés 
azonban nem volt egyenletes. 
Az első negyedben 106,7 szá
zalékos, a második negyedben 
viszont csak 95,8 százalékai 
eredmén11t értünk eZ. Elma
radtullik a személyszállítási 
terv teljesítésénél is. A vas
út teljesítményi értéktervét 
105 százalékra teljesítette. 
Kedvezőtlen viszont. hog·y a 
költségszfnt alakulása 1,1 szá
zalékos romliút mutat. 

A vasúti ipar első félévi tel
jes termelési értéktervét 101,4 
százalékra teljesítette. A múlt 

év azonos időszakához képest 
2 száza.léklkal magasabb üzemi 
eredményt ért el. 

A fejlődés nagyjából egész.. 
ségesnek mondható, de tud
nunk kell, hogy az év második 
felében jóval nehezebb lesz a 

helyzetünk. Eí kell szállíta
nunk 51 mil lió tonna árut 
és 190 m i!!ió utast. Az aszi 
forgalom idején naponta át
lagosan 16  OOO kocsit kell 
megmknunk. A csúcsforgalmi 
hónapokban havonta közel 
9 miltlió tonna árul kell szál
lítani, 6,8 százalékkal többet, 
mint a tavalyi hasonló idő
ben. 

Ezután a szakmai kollégium 
határozalainak levitelével, 
azok végrehajtásának szenre
zésével foglalkozott Bangó 
elvtárs. A határozatok vég
rehajtása során elért eredmé
nyeink annál inkább figye
lemre méltóak, mert a vasút 
műszaki berendezéseinek fej
lesztése nem tartott lépést a 
rohamosan fejlődő igények
kel. Igy a feladatok teljesí
tésében nagy szerephez jutot
tak a szervezési intézkedések 
és minC.:enek előtt a vasutas 
dolgozók jó munkája. A tava
lyihoz viszonyítva. létszámuk 
nem emelkedett. Ez azt jelen
ti, hogy a dolgozóink munkája 
termelékenyebbé vált 

Dolgozzunk jövedelmezöbben 

A határozat végrehajtása 
már az 1960-as év jó teljesí
tését is segítette. Kedvezően 
alakult. a vasút önköltsége. A 
többletnyereség fÓlytán a vas
utas dolgqzók sz,á1nára átlago
san 16,5 napnak megfelelő 
üzemi jutalé!k.ot tudtunk ki
fizetni. Ahhoz, hogy az 
1961-es év alapján a jö:;ő ta

vasszal sor kerülhessen iizemi 
jutalék kifizetésére, pótol
nunk ke!l a jövedelmezőség
nél mutatkozó lemaradást és 
nyereségtöbbletet keU elérni. 

Ezután a párthatározat alap
ján hozott kollégiumi határo
zatok konkrét végrehajtásá
val foglalkozott az előadó. A 
gazdaságosság és az önkölt
ségcsökkentés érdekében a 
mozdonyokat a szükségletnek 
megfelelően átcsoportosítot
tuk és átállamosítottuk 
mondotta. - A kis forgalmú 
fútőházak megszüntetésére 
programot készítettünk. Több 
vonalon a trakciós vonalak 
meghosszabbításával moz
donycsere nélkül továbbít
juk a tehervonatokat. Az üres 
kocsikat irányvonatként meg
határozott vonatokkal továb
bítjuk sok viszonylatban. Fo
lyamatosan elvégeztük a meg
munkáló gépek kihasználásá
nak felmérését, selejtezését és 
átcsoportosítását. A jármű
javítóknál a gépkihasználási 
óraszám 1960-tól 1961 máju
sáig 22,8 százaléJkkal emel
kedett. 1962-ben új gépek 
beszerzését a járműjavítók
ban csak akkor engedélyezzük, 
ha a meglevő gépek napi át
lagos kihasználtsága a 16-
17 órát eléri. 

Megkezdtük egyes nagy 
fontosságú vonalak és ipar
vágányok tengelynyomásának 
felemelését. Dunakeszin és 
Debrecenben bevezettűlk a két
műszakos munkáltatást. Du
nakeszin ennek eredménye
ként a négytengelyű személy
kocsik felülvizsgálatát 31 
nap helyett 24 napra tervez
hettük, s ezt a dolgozók még 
egy nappal leszorították. A 
kocsijavítási átfutási idők 
csökkentésének másik döntő 
tényezője a szalagszerű javí" 
tás bevezetése. Ez idő sze
rint ezt a Landler, a szolnoki, 
a clebrec�ni, a miskolci és a 
székesfeMrvdri járműjavítók
nál vezettük be a legnagyobb 
darabszámú típusoknál. En
nek eredményeként az év el
ső felében a normál teherko
csik föviz.sgájának átlagos 

átfutási ideje 10 százalékkal 
csökken. 

Valamennyi szakszolgálat
nál bérmegtalrn�hás mutatko
zik. Ezzel szemben az anyag
költség :féiéves s.zinten 107,5 
millió forinttal emelkedett a 
tervhez ,..iszonyítva. A pénz
ügyi eredményekre kedvezőt
lenül hatott, hogy a második 
negyedben nem teljesítettük 
áruszáliítási tervünket, ez ab
ból ered, hogy a ielkínált 
árumennyiség nem érte el a 
tervezett szintet. Ez a helyzet 
az előszállításoknál is. 

A beruházásokról szólva el
mondotta, hogy elsősorban a 
megt',;:ezdett beruház.ások befo

jezés&t irányozta elő a vasút. 
Az első félévben e beruházási 
hitelkeretnek csak 31,1 száza
léka került felhasználásra. Az 
elmaradás oka, hogy a gépi 
beruházásokat főképpen a má
sodik félévben fogják teljesí
teni és az új építési munkák 
nagy része csak áprilisban in
dult meg. 

Az első félévben 114 sze
mélykocsit, 10 hálókocsit és 
477 teherkocsit szereztünk be. 
Ez az ütem, sajnos, azt jelenti 
például a teherkocsiknál, hogy 
a kiselejtezetteket sem tud
tuk pótolni. 

A feZújítá.8i hitelkeret fel
használása az első félévben 
43,8 s.zázalékos volt. Ez álta
lában kedvezőnek mondható. 
A műszaki fejlesztési alap 
felhasználási terveit március 
25-én hagyták jóvá. Ebben 
szerepel az első hazai nagy
teljesítményű aláverőgép pro
titípusának elkészítése. Ez 
meg is történt, sőt, az év 
folyamán még három ilyen 
gépet kap a pályafenntartás. 
Elkészült az első hazai gyárt
mányú zúzottíkő-szállftó kocsi
ból is három darab. A mű
szaki fejlesztési alap fel
használásával vasbeton aljú 
kísérleti pályasza,kaszt építet
tűnJk, ahol a különféle típusú 
aljakat kísérleteztetjü'k ki. A 
vontatási szakszolgálat mű
szaki fejlesztési tervében is 
több jelentős kísérleti téma 
sze1·epelt, ezeket azonban az 
ipar nem megfelelő hozzáál
lása miatt nem tudjuk véitre
hajtani. 

A dieselesítés terén az első 
félévben úgyszólván nem lép
tünk előre. Uj vontató jármű
vek beszerzése nem tör
tént, a meglevők felhaszná
lása sem megfelelő, túl sok 
áll belőlük javítás alatt. 

A vasúti közlekedésben az 
egy dolgozóra eső javjtotl 
képzett tonna kilométertelje
sitmény emelkedett. Be\'ezet
tük a tervszerűségi mutató 
alkalmazását, amely lehető
vé teszi az igazgatóságok áru
szállítási tervteljesítésének 
reálisabb értékelését. Kidol
goztuk a rakott:kocsi-áramlá
sok viszonylati ten·ezési rend
szerét. A tavasszal életbe lép
tetett menetrend is korszerű 
módszerekkel készüit. Ennek 
tudható b�, hogy a tolató tf'
hervonatok utazási sebessége 
8,21-ről 9,1 km/órára. az irány
vonataké 1 9,7-ről 20,26 km1 
ora.ra, a gyorstehervonatoké 
19.43 lm:: órárol 22,46 km.1órára 
emelkedett. 

Mfg 1960 első felében a be
mkott árusúly 29,7 százalékát 

tová.bbítottuk irá.nyvonattal, 
addig az idén már 41 ,5 száza
lékát. A vonatközdekelési ter
vünket a 80 százalékos célki
túzé,�sel sum be n 86,82 száza
lékra teljesitettűk. A sze
mélyszállító vonataink me
netrend szerinti közlekedteté
se a nemzetközi gyorsvonato
kat kivéve tovább javult, de 
a tehervonatoknál csak 72,8 
százalékos volt a teljesítés. 

A vonóerő jobb kihasználá
sa érdekében mozdonyainkat 
előre megtervezett fordulóban 
foglalkoztatjuk. Tovább fej
lesztettük a módszeres elegy
rendezésL Egyes vonalakon 
menetirányítói tartalékokat 
rendszeresílettünk. Csökk:en
tettü.s: a rakodási határidő
ket, új iranyítási szabályza
tot léptettünk életbe. 

A verseny nem lehet öncélú 

Ezután a szocialista munka
verseny kérdéseüől szólott 
Bangó elvtárs. Kifogásolta, 
hogy sok esetben a verseny 
öncélúsága kerül előtérbe és 
elsikkad az összvasú ti érdek. 
Elmondotta. hogy az elmúlt 
három evoen közel 35 OOO 
vasutas részesült kiváló dol
gozó kitüntetésben, majd a 
szocialista b1igádverseny je
lentőségéről szólott. Országos 
viszonylatban 776 brigád 
kapta már meg a címet és 
3212 versenyez annak el nyeré
séért. Célkitűzéseinek elöre
vilelét segíti a július elsejé
vel indult nemzetközi mun
kaverseny. amelynek c"l ia a 
nemzetközi személyszállító és 
a nemzetközi gyorstehervona
tok menetrendszerű közleke
désének biztosítása. 

Ezután a létszámgazdálko
dásr61 beszélt az elöadó. Is
mer-tette azokat az intézkeclé
seket, amelyekef-cbbei1 a te'
kintetben hoztak Mint me�� 
állapítot.ta, javult a dblgozok 
munkafegyelme, kevesebb a 
kiválás a vasút szolgálatábúl, 
mint a korábbi években volt. 

A normarendezés problé
máival kapcsolatban elmon
dotta, hogy azt a kitűzött 

határidőre a ,·asúton végre
hajtották. A normaszigcrítás 
átlagosan 1 1  százalékos volt, 
amelynek eredményeként az 
elmúlt év azonos időszakához 
képest termelé;kenységünk 6 
százalékkal javult. EJ kell 
mondanunk a normarendezés
sel kapcsolatban, hogy az 
a dolgozók keresetét általá
nosságban nem érintette. A 
vállalatok béralapját nem 
csökkentettük, béralapszigorí
tásókat nem hajtottunk vég
re. Még ott sem csöikken
tek az átlagbérek. ahol a ko
rábbi, túl laza norma miatt a 
felülvizsgálat átmeneti kere
setcsökkenéseket okozott. 

Egy tapasztalatot azonban 
le kell szürnünk : a veszteség
idők feltárásában elsóso,·ban 
azokat tárták fel, amelyek a 
munkások és nem a váUalat
t �;:.etés hibájából keletkeztek. 
A kocsitartózkodási normákat 
az. oiv .második negyedében az 
előző év hasonló időszaká, 
nak 19,5 ,órás statisztikai nor
májával szemben 1519 órára 
teljesítettük, így a norma
csökker.tés mérve 24 száza
lékos Yolt. Az új normák 
bevezetése az év végéig va
lamennyi állomáson meetör
iénik. 

Több önallóságot, kezdeményezest 

Megállapítható, hogy a 
Yasút többségében végrehaj
totta a Politikai Bizottság ha
tározataiból reá háruló fel
adatokat. Az intézkedések 
hatása megmutatkozik a mű
szaki-gazdasági mutatók ala
kulásában is. A teherkocsik 
átlagos statikus terhelése az 
első félévben 16,6 tonna. volt, 
ami 3,5 .százalékkal nagyobb 
az előző évben elért ered
ménynél. A tehervonatok át
lagos terhelése 4 százalékkal 
növekedett. Csökkent a fajla
gos szénfogyasztás is . 

A határozat végrehajtása 
során javult a vezetés szín
vonala, kedvezően változott a 
dolgozók szemléletvilága, 
amely a magasabb terme
léikenységű munka végzésé� 
ben is kifejezésre jut. Jelen
tős lépést tettünk előre a bi
zonylati fegyelem megszilárdí
tása terén. A határozatok vég
rehajtására azonban több 
esetben a politikailag rosszul 

alátámasztott adminisztratív 
intézkedések a jellemzők. 

Helytelen, hogy a kollégiu
mi határozat egyes pontjai 
nem kerültek végrehajtásra. 
A középvezetőknél nem egy 
esetben megmutatkozik az 
üzemgazdasági ismereteik hiá
nya. Ugyanezt el lehet mon
dani a szakszervezeti funk
cionáriusokra is. Javaslatok 
helyett a felsőbb szervek in
tézkedéseire várnak. Sajnos, 
a jelenlegi ellenőrzési mód
szerek még mindig lehetővé 
teszik az eredmények szé
pítgetését, nem eléggé segí
tik a hibák feltárását.-

A határozatok végrehajtása 
még nem fejeződött be -
mondotta befejezésül. - Van
nak még olyan feladatok, me
lyekhez éppen csak hozzá
kezdtünk, de minden remé
nyünk: megvan arra, hogy a 
dolgozók összefogásával min
den vonatkozásban teljesíteni 
tudjuk a párthatározatból a 
vasútra háruló feladaJtokat. 

A dolgozók támogatták törekvéseinket 

Bangó elvtárs beszámolója 
után Gróf József titkár elv
társ mondotta el a szakszerve
zet kiegészítő referátumát. 
Elöljáróban a feladatok és 
tennivalók meghatározásá
nak mikéntjével foglatkozott. 
Elmondotta, hogy a kezdeti 
bizonytalanság után a szak
szervezeti szervek megértet
ték a határozatok szükséges
ségét és minden erővel azok 
végrehajtásán munkálkodtak. 
Hibaként említette, hogy nem 
eléggé lkészítettük fel a vég
rehajtásra az üzemi szakszer
vezeti aktívákat, főleg a bi
zalmiakat. 

A határozatdk végrehajtásá
nál azért sikerült kedvező 
eredményeket elérni - mon
dotta -, mert például a nor
marendezés végrehajtása alap-

vetően eltért a korábbi évek 
gyakorlatától. Olyan módsze
reket alkalmaztunk, ame
lyekben számíthattunk a dol
gozók támogatására. Az in
tézkedéseket helyesen kapcsol
tuk a munkafeltételek kiala
kításável, a jobb munkaszer
vezéssel, a technológiák meg
változtatásával. 

A normarendezés negatív 
hatása azonban néhány vál
lalatnál megmutatikozott. El
sősorban a 6. szakosztály 
vállalataira áll ez, ahol az 
egy jelenléti órára eső átlag
keresetek, ha kismértékben 
is, de csökkentek. De figyel
met érdemel a Fatelítő Vál
lalat példája. ahol a 0,8 szá
zalékos bércsökkenés mellett 
az egy jelenléti órára eső ter-

melési érték 1 1 .9 százalékkal 
nőtt. Kifogásolta, hogy na
gyon vontatottan halad a tel
jesítménybérezés szélesebb kö
rű alkalmazása. Az erre vo
natkozó rendeletet még ma 
sem adták ki. Véleményünk 
szerint a vontatottság alap
vető oka néhány vezető kon
zervatív magatartása. 

Jogosnak tartjuk a műsza
ki dolgozók bérsérelmeit, 
amelyet a lehetőséghez ké
pest rendezni javasol a szak
szervezet. Meg kell jegyezni 
- folytatta -, hogy a ter
melé.s:enység tartalékainak 

Küzdeni kell az olyan né. 
zetek ellen, mely szerint a 
termelékenység emelése kizá
rólag új termelőberendezé
sek beállításával biztosítható. 
Fel kell tárni a vállalatok bel
ső tartalékait, elő kell segí
teni a dolgozók aktivitásának 
kibontakozását, újításait ,  ész
szerűsítéseit, megvalósítását. 

A határozat továbbra is kötelez 

Rendkívül fontos a norma
rendezéseknél figyelembe vett 
veszt.eségidók megszüntetésére 
vonatkozó intézkedések gya
korlati végrehajtása, a fegyel
mezett. termelékenyebb mun
ka. El kell érni, hogy a tech
nológiai előírásokat rögzítsék 
és azok betartását mindenki
től követeljék meg. Ez nagyon 
indokolt a 7. D. vállalatainál. 
mert sok a fűtőházal{ pana
sza a fővizsgás és főjavílásos 
gépekre. 

Az eddigiekben lényegében 
csak a munkanormák fejlesz
téséhez szűkséges alapokat te
remtettük meg. A jövőben is 
feladat a műszakilag megala
pozott normák készítése, a 
normák kezelése, azok állan
dó elemzése és egyéb teljesít
ménykövetelmények felülvizs
gálata. amelyet a 22 1961-es 
kormányrendelet is elóír. 

A párthatározat Yégrehajtá
sára készített kollégiumi ha
tározatról elmondotta Gróf 
elvtárs, hogy amilyen kritikus 
és önkritikus volt a kollégiu
mi jelehtés, a végrehajtás so
rán már sokat vesztett pár
tosságából, következetességé
ből. Annak ellenére, hogy 
maradéktalan végrehajtásáról 
korántsem beszélhetünk, az 
eredmények láttára egyesek
nél  önelégültség is tapasztal
ható. Pedig erre semmi ok, 
hiszen mint Bangó elvtárs 
referátumából kitűnt, ha az 

eddig; eredmények alapjáll 
kellene üzemi jutalékot fi
zetni, erre nem kerülhet ne 
sor az önkölt.ség túllépése 
miatt. Sokkal jobb munkára 
és szigorúbb takarékosságra 
van szűkség, hogy pótoljuk a 
lemaradást. 

A közeppontban az ember éilljon 

Ezután a kollégiumi hatá- kára, a termelékenységre ösz
rozat alapján tett egyes intéz- tönözzön. 
kedésekról szólott. Kifogásolta, .. . .. � 
hogy a trakciós vonalak he- A kozelJovo legfontosabb 
lyes ""l'lleg'liössiiibönasa -!ie:m:.. ::f.lllai;Ja.ta-, hogy a :pápszerveze
egyszer gazdaságtalan vezény- tek, a szakszervezeti bizottsá
léseket takar. Az úgynevezett gok és a gazclasá.e,'i vezetők 
kötött fordulóban beosztott hatékony együttműködésével 
gépek meghibásodása is olyan légkört teremtsünk, 
aránytalanul magas. Elmon- hogy mindenki megértse: a 
dotta, hogy a Debreceni JáT- párathatározatokból adódó fe1-
múja.vítóban bevezetett máso- adatok végrehajtása olyan 
dik műszakot kezdetben szűkséges módszer, amely le
anyaghiány miatt le kellett hetővé tes:i;i a termelékenység 
állítani. Dunakeszin nyolc állandó emelését - fejezte be 
oran át étkeztetés nélkül beszédét Gróf elvtárs. 
akarják a második műszakot 
bevezetni. Ismertette a szak
szervezet ellenvetését a túl
zott béralap-megtakarítással 
kapcsolatban. Szóvá tette, 
hogy a szénjutalék-szabály
zatot még most sem helyezték 
nyugvópontra. A szakszerve
zet javaslata a bérgazdálko
dássa1 kapcsolatban az, hogy 
a vasút munkaügyi szervei 
rendszeres elemzés alapján, 
időben dolgozzák ki bérpoliti
kai javaslataikat, hogy ezáltal 
rövidüljön az átlagbér-megta
karítások időtartama és az 
intézkedéseket a dolgozók mi
nél előbb érezhessék. 

Kifogásolható, hogy a beru
házásoknál, az új létesítmé
nyek tervezésénél a dolgozók 
szociális és kulturális problé
máiról a legtöbb esetben meg
feled!keznek. Rövid említést 
tett a balesetek alakulásáról, 
s rámutatott arra, hogy a 
balesetek bekövetkezéséért a 
legtöbb esetben a vezető 
szervek felelősek, ilyen szin
ten azonban a felelósségrevo
nás a legtöbbször elmarad. 

Felvetette, hogy ideje volna 
egyes helyes módszereket uta
sításban is rögzíteni, mert 
ezek jóval előbbre vinnék a 
vasút gazdaságosságát. El
ítélte az olyan módszereket, 
hogy a tervek lazításának ké
relmezéséhez a mozgalmi 
szervek is odaadják támoga
tásukat. Különösen az utóla
gos módosítások ellen va.. 
gyunk - mondotta. 

A rövidesen megjelenő új 
MT-SZOT-határozat alapján 
felül kell vizsgálni a verseny
rendszert, a jutalmazásokat és 
a kitüntetéseket. A verseny 
ténylegesen a minőségi mun-

A vitában az első felszólaló 
Bajusz Rezső elvtárs, az 
MSZMP Központi Bizottsága 
ipari és közlekedési osztályá
nak munkatársa volt. Bajusz 
elvtárs tudományos alapos
sággal és részletesen elemezte 
a népgazdasági tervmutatók 
és a vasút munkájának össze
függését. Adatokkal támasz
totta alá, hogy mit jelent nép
gazdasági vonatkozásban a 
vasúti munka egyes tervté
nyezöinél való lemaradás. 
Élesen bírálta, hogy a párt
határozat alapjan készült kol
légiumi határozat egyes pont
jainak végrehajtására jófo1·
mán nem történt semmi. A 
párt nagyobb következetessé
get követel minden vezetőtől 
a saját maguk hozta intézke
dések maradéktalan végre
hajtása érdekében. Részlete
sen ismertette, hogy az elkö
vetkezendő időben milyen intézkedések szükségesek ahhoz. 
hogy a vasút gazdaságosságát 
negatívan befolyásoló hibák 
megszűnjenek. 

Szabó Antal elvtárs, a szak
szervezet főtitkára arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a párt
határozatok végrehajtása ál
landó jellegű feladatot képez. 
Ezeket csak úgy tudjuk vég
rehajtani, ha a mozgal rru és 
szakvonali szervek együttmű
ködése tovább javul. ha ló-ki a maga munkaterületén a legnagyobb odaadással harcol a határozatok végrehajtásáért. 

Ezután Csóti lstván. a számvizsgáló bizottság elnöke adott számot a szakszervezet féléves gazdálkodásáról, majd 
Végh La;OB elnök zárszavá
val a központi vezetőség ülése 
befejezóclött. 
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Mint apa a gyerekeit 
Tóth Ferenc, vagy ahogy 

szolgálati helyén nevezik Feri 
báa.l több mint 30 évet töl
tött már el a vasút szolgála
tában. Jelenleg raktárnoki be
osztásban dolgozik. Munkatár
sai úgy emlegetik, hogy a kis
ujjában van a kereskedelmi 
szolgálat. Hosszú szolgálati 
évei alatt sok fiatal raktárno
kot nevelt és oktatott. Arra 
különösen büszke, hogy ta
nítványai mind megállják he
lyüket a munkában. 

Feri bács.i nemcsak mint 
raktárnok, hanem mint a 
szaksz.ervezeti bizottság aktí
vája is kitűnően megállja a 
helyét. Egyike a legrégebbi 
bizalmiaknak. A mindig csen
des, szolgálatkész embert az 
elsók között választották bi
zalmijuknak a dombóvári vas
utasok. Azóta is fiatalos len-

dülettel végzi bizalmi muru:á
ját. 

A szakszervezeti bizalmi 
megnevezés Feri bácsi eseté
ben kevés. ű nenic.sak bizaZ-

mija, hanem apja is a cso
portjába tartozó dolgozóknak. 
Ugy összefogja, irányít.ja, ta
nítja a csoportjába tartozó
kat, mint apa a gyerekeit. A 
problémák nagy részét sze
mélyesen oldja meg. A mű
helybizoltságot és az szb-t 
csak akkor kere�i lel, ha egye
dül nem tud megbirkózni a 
feladatokkal. 

Nagyobb felelősséget 
a munkavédelmi előírások betartása iránt 

Szakszervezetünk központi 
Csoportjában rendszeresen vezetősége június 23-án tár

folytat politikai nevelő tevé- gyalta a vasút baleseti helyze
kenységet. Nagy része van tét. Megállapította, hogy népi 
abban is. hogy el.sók között államunk segítségével az el
kapcsolódtak be a szocialista múlt tíz év alatt a vasutas dol
brigád mozgalomba és egy év gozók munkakörülményei ja
eltelte után fáradozásuk ered- vításában jelentós mértékben 
ményeként szocialista brigád haladtunk előre. Az eredmé
oklevelet kapt.ak. nyek azt mutatják, hogy he-

A csoportban rendszeressé lyesek voltak azok az intézke
vált a családlátogatás. Kez- dések, amelyeket a párt irány
detben csak Feri bácsi láto- mulatása alapján mind kor
gatta meg munkatársait. Ma mányunk, mind szakszervezeti 

határozata irányt mutatott a 
munka megjavítására, egyben 
megszabta a feladatokat. 

kor SE".m a művezetők, sem a 
c oportvezetők nem voltak je
len, fgy a munkálatok irányí
tás nélkül történtek. A múve
zetök és a csoportvezetők tá
vollétüket egyaránt azzal in
dokolják, hogy túlzott az admi
nisztráció. Az óvórendszabá
lyok előírják, hogy csoportos 
munkánál felelős irányítót kell 
kijelölni, de úgy látszik, ezzel 
mit sem töródnek. 

már egymást is látogatják a vezető szerveink határozatai 
dolgozók. Ezeknek a J.átogatá- alapján tettünk. 

Kit" f t ' k 
soknak sok a haszna mind a A központi vezetőség meg-

Uil e ese munkahelyen, mind a család állapította, hogy az eredmé-

A SZOT X. plénumának, va
lamint szakszcrvezetilr.k köz
ponti vezetőségének határoza
tát számos szakszervezeti bi
zottság taggyűlésen megvitatta 
és intézkedési tervet dolgozott 
ki. Az ellenőrzés során azon
ban kiderült az is, hogy még 
akadnak s=olgálati helyek, 
ahol a, munkovédetem előírá
sait, a munkat,édelmi törvé
nyeket figyelmen kívül hagy
ják. Ennek természetes velejá
rója a balesetek számszerú nö
vekedése. 

Az 1960. évi 39. sz. Hivataloa 
Lap rendelkezése előírja: az 
üzemek vezetői, ha a területü
kön halálos kimenetelű vagy 
tömeges baleset történik, a 
termelés közvetlen vezetői pe
dig, ha a vezetésük alatt álló 
területeken 3C napon túl gyó
gyuló vagy 250/o-os rokkant
ságot okozó baleset történik, 
negyedévig nem kaphatnak 
prémiumot. Ilyen eset nagy 
szá "'.'lban fordul eló a Fatelftó 
Vállalatnál, mégsem történt 
meg a rendeletben foglalt el
marasztalás. 

körében. nyeink mellett még mindig sú-

a XI Vasutasnap alkalma, ho' 1 1  Tóth Ferenc bizalrnl idós lyos a MÁV baleseti helyzete. 
• ember létére a szolgálati idő ezért további erőfeszítéseket 

után is rendszeresen vállal kell tenni dolgozóink munka-

Nem érdektelen a Fatelítő 
OV munkavédelmi helyzetét 
értékelni. A vállalatnál - ki
véve a püspökladányi üzem
részt, az 1931. évi baleseti 
helyzet rendkívül leromlott. A 
dombóvári üzemben az első 
félévet viszonyítva 1960 azo
nos időszakához 13, Tokodon 
8 balesettel több az előfordu
lás. A balesetek nagy része a 
vagonok kirakásáná1 fordul 
elő: elsósorban a munka hely
telen szervezéséböl, az irányí
tás hiányából. 

ÉRDEM E S VAS U TA S  �?fnt� ���g·TJ.m�ág�i� �sa��Imi. m�nkát. �tí': tag- körülményei állandó javítá5á-
Béláné int., Utasellátó, Szabllcs Ja a Jarás1 nepi ellenorzo cso- ra, a biztonságtechnika, az 

kitüntetésben résusült: dr. vasz-. János előmunkás, Utasellátó, óno- portnak. De egyéb jellegú tár- ü�emegészségügy fejlesztésére. 
kó Akos tan., Tudományos Ku- �c���r

. ri���hon:ai�t.;i:!; sad'!lmi munkákból is kiveszi Ennek érdekében el kell ér-
;;'�; f;,,�f!;0,tt'';.�:. 

f
f::'J:C méll Ferenc feJügy., vasút!org. a reszét. nünk, hogy szakszervezeti ak-

I. tván ffönt., KPM l/2., Felce e Technikum, Szilágy! Ferenc fő- • , állomá ksu tivistáink a dolgozók munka-
István felügy., KPM l/2., dr. Tas- int., Vasúttorg. Technikum, Ga- D<n'.1-bovar , - s -�ZIL r- körülményeinek javítását min-n,idl Imre tnn., KPM I/2„ dr. Fa• csal Sándor int,, Tisztképző Int„ vezeti bizottsaga buszke az dennapos nevelőmunkával se-

A 2080/25/1952. MT-SZOT
határozat értelmében minden 
egy napon túl gyógyuló sét ü
lést fegyelmi úton vizsgálni 
kell. A mulasztókat fegyelmi 
úton kell felelősségre vonni. 
19ö1-ben 44 esetben mullls:

���o!;
re,i

ist';'.in��
an

��fee��fa �: J;���. u:ic,m��.;r J.fei 
56 _esztendős. Tóth Ferencr�, gítsék. Gaidasági vezetőink

elómunkás, MAV G. H., dr. Ba- moZdonyf(it6, Bp. Ferencváros aJcinelc példajából 1UI-U1/0n so„

1 

nek Is fokozottabb gondot kell 
i:ossy Sándor tan. Jogügyi Hiv., _ Fth. F6n., Csonka Miklós m. el- fiatal tanulhat. forditaniok a dolgozók testi dr. Novák Emil tan., MAV Kór- len6r, Távközlő Fcnnt. Főn., Del>- Bódogh Mihál� épségének, egészségének vé-
�!�r1'-;,� �� �J;;,u�Je1

,!._ s� ��.n1Do;:.zs��ix:
1

�"o�t'm��O: Dombóvár delmére. A központi vezetőség A balesetek bekövetkezése- tották el a vállalatnál II bal-munkamest., MAV G. H., Gyu- Ig. n. oszt., Farkas Sándor vez. rancs!lc Lajos cs. előmunkás. munkás. Bp.. Ferencváros Flh. esetek fegyelmi vizsgálatát. 

Budapesttől Sátoraljaújhelyig 
Ezek arra mutatnak, hogy a 
Fatelítónél nem sokat tesznek 
a munkavédelmi törvények 
betartásáért. 

l!:n is csak úgy, mint a 
többi utas, idegesen. kal)i{odva 
értem az állomásra. Már moz
dult is a vonat, amikor fel
léptem. Szemben velem egy 
anya ült - ölében 3--4 éves
nek látszó kisfiával. Ki� idó 
múlva felkerestem az étkezó
kocsit. 

Egy táblára lettem figyel
mes: ,,ttkiezési idő 45 perc" -
olvasom. Vártam. Négyedón 
is eltelt, rnrre jött a pincér, 
I.:gatott voltam. mert S7A?retcm 
betartani a rendet. Újabb 
negyedórát vártam. ;im!g meg
kaptam a páriZS;i sültet. Csör
!"ent a tányér, villant a kés, 
de hiába! 10 perccel túlléptem 
a megengedett étkezési időt. 

Felszállás akadályokkal 

Sátoraljuújhely szép, tiszta 
állomás-. A vendégszobák is 
otthoni kényelm�t nyújtanak. 
l!:rdekes jelenséggel találkozik 
az érdeklődő: Sátorcljaúj· 
helyen munkát ké1rnek. Az a 
panaszuk, hogy az utazó kö
zönség nem tudja azt, hogy 
Újhelyen át is lehet utazni a 
szomszéd<>s Csehszlovákiába. 
Az az általános vélemény az 
állomáson, ogy az érdekelt 
vasúti fórumok sem tudják 
ezt, vagy ha Igen, hát nem 
tesznek semmit azért, hogy a 
személyforgalom a két ország 
között meginduljon. 

- Pedig nagyobb határfor
galmat is e,b!rnán.k - mond
ja Végső László helyettes fő
nök. !gy igaz. mert a CSD-

vasúttal kotött komplexbrigád- A mulasztó személyek fele-szerződés is ezt igazolja. lősségre vonásának elmula 7-

Fcltúnt, hogy a vágányokon t::sa kihat a munkafegyelem 
keresztül-kasul járkálna · az lazulására, s azt eredményezi, 
emberek. Igen, terjeszkedik a hogy a termelés közvetlen irá
város. A vágányokon túl piros nyítói továbbra is mellőzzék az 
tetós 'házak sorakoznak. Az óvórendszabályok betartását. 
állomás vezetői több.szőr kér- 1 Szükségesnek látjuk, hogy a 
tek kerftél.t, amely megakadá- r_at�lítő központ vezetője �di
lyozná az átjárást de minde!T' ..ginél e.rél,y.esebb- kézzel.-iJ;.i.
esetben z volt a 'válasz hogy n� az- üzemek munkavé-

. .a • delmi tevékenységét és vonja nmcs hitel. felelősségre a mulasztók'at. 
Talán majd legközelebb! S A hibákért felelős a szak-

akkor már gyorsabb lesz a szervezeti bizott:ág is, mert 
kiszolgálás a guruló étterem- nem jár el kelló következe
ben. Vámosgyörkön sem gá- tességgel a balesetek vizsgá
tolia tehervonat az utasforgal- latánál, a mulasztó személyek 
mat, nem fric-káznak tüzes felelősségre vonás{mál. Kífo
csik.ket Nyékládházán. e5okolá- gásolható a nevelő, felvilá�osí
d.St is lehet vásárolni Miskol- tó és ellenőrző tevékenységP 
con. - g - is. 

hfAV Házkezelő Főn., Kohrusz Szertádőn .• Falta Józset v. szak• 
Károly m. tan., KPM 1!6., Peták mest., Vác P1't. F6n., Guba 
Jfnsef m. tan. KPM 116., Pölös- György csapatvez. el6munkás, ke MJhály m. feJügy., KPM J/6., Szolnok Pft. F6n., Hajdu Lajos 
Erd6si János ellenőr, l\.lA v Gép-

1 
csapatvez. előmunkás, Bp. :Cpité

Javitó UV., Szilágyi László cs. s1 Fc5n„ Horváth György músz. 
el6mu.n_1<:ás, M.AV Fat,elftő., Ko- munkamest., l!rd áll., Kijácz J(r 
"·ács Gizella a;, előmunkás, z..c;et !ó1nt., Pusztaszabolcs áll., 
G;·öngyös! K1térógy:lr. ócsai La- 1 Klss Józsd András ell„ Bp. Fe
Jos v. sziakmest.; Gyöngyöst Ki- rencv. áll., Karácsonyi B�la vez. 
téTógyár, Puskás András ellenőr, fóeJlen6r, Fcrencv. Fth. Főn.; Ml
MA V !!pités! Géplelep Főn Honti letlcs G<!za v. szakmest., Bp, Nyu
Jór.sef m. :t6ellenór, Közp',' Fel- i:at! MGsz. Kocslszolg, Fón., Né
é-pitm nyvlzsgáló F6n ezövek meth Károly ellenőr, HegyE6ha
:rstván m. :t6!nt„ KPM

.,
I/7., Feny- lom áll., Németh M!Mly telagy., 

Ve,;f István fomérnök, KPM In„ Szolnok áll., Mezősi Gyula fóell., 
Viszt Mátyás v. sz.alanest„ Land- Székesfehérvár Pft. Főn., Ml
ler Jj. UV,; Fieszl János ellenőr; 

1 
sinsz.ki ..András munkamest., Hat

Dunake«zl Jj. UV„ Tóth :r.st--.-án van-Salgótarján Pft. Főn., Pécs! 
v. �zakmest„ Debreceni Jj. ttv., Sándor tnt„ Hámán Kató Fth. 
Kiss US?Jó ellenGr Szé •esfehér- Sz rtárfön., Pálmai Lstván ma=. 
vári Jj. UV„ László István r,..,1- j f6!elilgy„ Bp. Magasép. FGn., P:ll• 
lenór, ST.ékesfehérvárt Jj. -OV., · 1'! Gyll;:gy vez. pályamester, Esz
Légrádl Ernő ellenőr szombal- 1 tergom Pft. Főn., Szabó De--..só 
he'yi JJ. UV.; Varga' F<>renc .-1- 1 mGsz. f6ell., Dp. Kelet! Fth. Főn„ 
Jenő,-. Szombathelyi Jl. -ov., zoe- Sziklai Ervin fölnt., Bp. Kel�! 
be János el!enGr, M!s!c">lC-: Jj, I pu., s�.abó József sett-!<!munkas, 
'Ov.; Baki Sándor v. fóellenör, 

I 
Angyalföldi Pft. F6n„ S..._bó 

:Cs,akl JJ . UV., Lehoa1cv .T&z.cer László mGsz. :Mell .  Kom�rom 
ellenőr. "E"..naki Jj. uv.; Koli�!'! : Fth. Fón„ Tarnai János tóint., 
Ferenc ellenőr, s2oln-ok1 Jj . UV .. 1 Bp. Ig. m. oszt., T+_..itn�·ei La
Vas Lajos v. szakmcster. s-zo1- 1 j osné mfisz. munkafe,vi�y, Bp. 
noki JJ. UV., S'llgett Tibor int„ f Keleti Müsz. Kocslszol,:. Fón., Ta
Dunakeszl Jl. U-V., Oláh K;!�oly I kács István m(lsz. vez. •15cUenő�, 
m. Int„ Székesfehérvári Jj. ŰV„ Bp, Keleti Fth. Főn., Tör0k Ja-
Tóth Gyula v. föellen6r, Land- nos vez. szalcnest.; Angyal!öldi „ .a. • .-!Pr JI. tiv .. M�ln,<• "Err� m l'>t., Pfi. Főn.; Tóth Dez.só vez. szak- Koz!>en szalad, a ,_cn�.-
Sz

-
omb-otl-.-,lyt Jj. ov„ Virll?, 1m- me,;t„ Győr Fth. Főn„ Tötösl J<r 

I 
Hatvan után Vámot!]'Jor1:cn 

re ellenör. :esz::ild Jj, UV„ Variis zset munkamest„ Komárom áll.; áiltu k me" A hang.uóró han-Lénárd fc5int., Gyöngyös! Kitér� Vágó László ellenőr, Nagykáta n . g • ,  • 

m,ár, Pus:tal Ferenc fő!nt.; KPM áll., Németh Julianna fő_kalauz, 1 gosan kiabii;lt • . ,,Gyorsvonat A BARACK ÁLLOMÁSA 
I,'8.; FUlöp Sánd<-,rné s. titkár, Bp. �ll pu., Kllnetz Iih:\lyné indut a ,masodik vágány;6l Ha valaki az e:múlt hetek- 1 i:agon barackot küldtünk e:r- 1 osztályozása, berakása és szálKP!l,t 111., dr. Blinkl Jenő tan., vez. valt6k.-zeló, Göd áll., Sz.a• 

M" kolc-Sátora.l"'úJ'he'y felé!" ben Budapestről-Szegedre j portra. Július 28..án voLt a. lea- lílása. Az iparvágány mell€1' KP!\,I I/8.; Bllltl!ny Liszlóné int., bados István masz. etlenGr, Sá· is , ,- ' , KPM I'8.; vari,,, József f6lnt., ro.."J)atak Fth., Főn.; Kocza Jó- Derek dolog, hogy Vh,•go�an utazott Szatymazra érve bizo- erősebb forgalmunk. 59 hűtő- levő gyümölcscsomagolókban 
1'.--PM 111., dr, Ráth Péter tan.; zsef vez. f6munknmest„ Hatvan tájékoztatják az utazó kózön- nyára �ébe tűnt n vág{i_ kocs;t 1'aktunk meg és küld- , 

asszonyok és középiskolás d. 
� i!��1á�d �";z� :i�: �66�t-; v��f; �� �:�:0 séget. Ek!t�r v1;ttem észr1:, nyokon várakozó wk-sok hófe.. tünk el. S amire még sohasem áklányok dolgoztak. Az as• 
BVKH, Györiivt �!a főellenGr. I.stvánné int., Miskolct Ig., Séra hogy az elso váganyon hosszu hér hűtőkocsi. Július közepén volt példa, külön barack szonynép a válogatott, els 
Jegynyomda, Gregor LeJos v. fő- ,!ózsef mozd. felvigy;' Sátoralja- tehervonat áll. A jól tájékoz- az állomáson keresztül robo- irány.-onatot indítottunk osztályú barackot előbb se· 
:11;n�tlr*�

ru
�r

o
� [9�·i,;;t ���

y 
6�!.;t·; �=JJ�<li��� tat.ott utasok tá)éko�tlanul gó 1702-es gyors ablakából S=obra. lyempapírba csomagolta, maid 

ner Gyula üzemmérnök, TB:f:F, Pft. Főn., Molnár Zsigmond vez. bámulták az akadályt es azon magam is csodálkozva néztem Hogy az állomásfónök nem exportládákba rakta. Az eli>• 
Máthé Ferenc f6ellenc5r; TBKF, kocslrend.; D!6,gy6r Vasgyár áll., go dolkoztak hogy a kocsik az iparvágányon hosszan el- tw· •�ott, azt a sza·mok 15, ,·ga- készített ládáka,t különlege� Un<!! Antalné f6sza.kmest.; TB!!F, Slmándl Lászlóné ellenGr, Mlsk. n 

, . .  . , -
t ta kk l h dt'! Kátai István főellenőr. TB!lF, dr. IJt. J. oszt„ Kovács Erzsi'bet áll. alatt bUJJanak at, vagy keresz- nyúló hütőkocsi..sort és a lkö.. zolják. Az exportra küldött mo or0g rgonca a or .., · 

szeg(! J�tván tan.; KPM 1. Fő- elölJár�. 5aj6szentpéter áll.; Ko- tül másszanak rajtuk. Ki így, rülötte szorgoskodó embere- 495 hútókocsiból 432.ben 4459 az ipa.vágányra beállított 
könyvel66él!, lliaUárház! Károly csls Janos vez. kocslrehd.; Hidas-

ki úgy csinálta' ket. Még akkor elhatároztam, tonnát egy ho"nap alatt, J'u' lius- gondosan előkészített hűtóko· felilgy., Közp. számviteli Fón., németi áll.; Kará<l! Antal mGs:z;. • . Jutas J6:z.<1et f&2ertárnok, Közp. ve-z. fóell., Mlskolc Fth.; I. Nagy NyékJ.ádházá.n megint a hogy alkalomadtán ellátogatok ban adtak fel Csehsztovákiába, csikba. 
NyomtatvánYlár, Szemenvei Sán- István vez. f6munkamester. Mis- h gszóróra lettem figyelmes. a zamatos, külföldön is mind Lengyelországba, az NDK-ba, - Nézze mennVi autó és lo-<10-r !6ellenór. M.AV Gét>lavitó kolc Tiszai pu.; Lengyel László an . jobban keresett őszibarack . uv s,.akszertár Rothbauer vez. s,.aJanester, Miskolc Jg. n. Kenetteliesen koppantak az 

h á . . b 
a Nemet SzöL'€tSégi, Köztársa- vasszekér várakozik mérlege-

G,•önfY f69l>ertárnoir. Landler Je- oszt.; Varga Ferenc vez. smk- 1 intelmek= ,,Felhívjuk az utazó az Ja a. ságba és a Skandináv álla- lésre - mutatott a nyári cso-nő JJ. UV. Osztószertár, dr. som- mest., ómtskolc Pft. Főn., veres közönség figyelmét, hogy a A látogatásra augusztus 3- mokba. A barackszezon alatt magoló előtti térségre az állo-falvl Istyán tan., Anyage!l. Igazg., Aladár f6vált6kez., ózd áll., Csá- t bt�,,�- át 
'
gő gyufát, 

1 

án került sor. A riporter ezút- szombaton és vasárnap is fo- másfönök. - Ez {gy meU1J jú-óvárl Janos int., Anyagell. Igazit., ki Mihály mas:z:. vez. f6munka- vona. a """"" e ! 1 1 k' , 1 · Schmidt Józset vez. s:z:aJ..-mest.. mest., Eger Fth. Fl5n.; Román cigarettát ne dobja,nak �i, mert a arr� vo t, 1vancsl: . hogy a Ylk a rakodás. nius eleje óta és tart addig, Adatteldolit. Főn., CS!ki Józsefné J�--f , f•~lJ óz<! áll varga ezzel tüzet okozha.tna!k • barackal!omas dolgozo1 - így Ezután a dolgozók helytál- amíg a szólót le nem szürete-ir. kez.; A<latfeldolg. Fón.: Kár• u� ,ez. "" ·• ·• 
• ik •"· bb h „ kb l k ' 

pátt János ellenor, Adatfeldol!!. János f6munkamest., Sz1ksZó áll.; Amint ez elhangzott, a for- ne,ez �=e azaJu an a lásáról beszélt az állomásfó- i • TIz község, tizennégy ter-
Fön„ Gellért Márta int.; KPM I. galmi iroda előtt beszélgetők szatym�z, vasutasokat -, ho- nök. Elmondotta, hogy az el- melöszöi-etkezete hozza Szaty-
Titkárság, Nagy Károlyné mt., (Folyia!;juk.) 

közül egy köpcös fiú még gyan birkóznak meg_ �  felada- múlt években jól összeková- maz állomásra a gtrümölcsöt 

V-lalnk korszerGBIU-n4il mlnd tibb g-ép k&u>yltl a pálya• 
ét !tók munkAJát. A képünkön látható vibrátoros elven m(!köd6 alá· 

verógép ötven munkás fizikai munkáját helyettesit!. 
(Mn Foto, BaJkor József felv.) 

utolsót szippantott a cigarettá• �okkal, 110,!0'an_ grozik a re- csolódott kollektívának nagy és egyéb mezőgazdasági áru
ból, s aztán ujja közé szorítva ko:d!erD;ésu oszibarack el- része van abban, hogy külö- ját. Ezenkívül minteU1J 18 ipa-
a parázsló csikket ügyes moz- szálhtásat. nösebb zökkenő nélkül, bal- ri vállalat termékét kelt el-
dulattal nagy ívben elfrics- esetmentesen végezték az szállítanunk. Az új korszerű 
kázta. Félezer vagon barack őszibarack exportálását. Eh- csomagol6ban egy másfél va-

A Miskolc-Tiszai pa'lyaudvar _ A -··"'"' hez a munkához a szegedi gonos kapacitású jéggyár is 
,..,,., • hónapokban igazgatóságtól is megkaptak működik. 

úgy nézett ki, mint egy perzsa- nem könnl/Ű a fela.da.tunk - minden segítséget. A szegedi' A 
. .. "b é vásár. Az árusok kiabáltak, az így kezdi Csókási Béla. állo- r- ,oi'O en m íl nagyobb 

Utasok csomagi'aikkal küszköd- ásf" ök utóház léts2Jámába tartozó forgalom várható, mert a tszm on"' . - Az emberek éj- Hamar Zoltán kocsilakatost ek tovább fejlesztik a szóLó- é! tdl:. jel-nappal szinte megállás nél- például a barackidényre !l!/Ümölcskultúrát a vidéken -Múltak a percek : · ·  Már leül dol,goznak. Jó magam is Szatymazra vezényelték. A folytatta. - Azt is beszélik a· nem SOk volt hátra a sátor- több, mint 8 kilót fogvtam a szorgalmas szakember a napJ emberek, hogy konzeri,gyára: aljaújhelyi vonat indulásáig. sok szaladgálás, idegeskedés szolgálat után órákat töltött az létesítenek Szatymazon. Csokoládét akartam vásárolni. miatt. Mert a barack nagyon állomáson és vizsgálta a rako-Körbe futottam az állomást. kényes portéka. Ugy kell bán- dáshoz beállításra kerülő 
Ezzel arra is célzott az állo

Sehol egy pavilon, azaz volt ni veLe, mint a hímes tojással. hűtőkocsikat anélkül, hogy 8 
másfőnök, hogy a IV. csoport

bőven, de mind zárva. Egyet- A 1'akodást gyorsan kell meg- többlet munkáért túlórát ka-
ba sorolt Szatymaz állomá� 

len m<>7.gó árussal találkoztam. szervezni és a kész vagonok pott volna. 
forgalmát tekintve máris túl-

de táblás csokoládét nem továbbításával sem Lehet kés- szárnyalta a III. csoportba tar-
árult. Ejnye_ ejnye. lekedni. Jéggyár a csomagolóban 

tozó Kistelek és Dorozsma ál-

Munkát kémek 

A pavilonban szabadna.po3 
az elárusító - mondta az árus 
és cukorkát kínált. 

- Hány vagon barackot lomást. A jövőben pedig az 
raktak eddig? 1 A beszélgetés után állomás ideinél i.� nehezebb szállitási 

- Egé3zen pontosan meg- bejárásra indultunk. Csókási feladatokat kell megoldaníok. 
mondom - válaszolta, miköz... 

l 
Béla. sorra megmutatta hol, és Ez pedig a jelenlegi létszám• 

ben fiókjából kis könyvecskét hogyan történik a kinc�et éró ma] nem lesz könnyű feladat. 
vett elő, - A mai napig 495 szatymazi őszibarack átvétele, Vfsi Ferenc 
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Kellemes napok a Balaton-partján 
A n11ári hónapokban a dolgozók tízezrei töltik szabadsti

gukat a Balaton partján. A szakszervezet szántódi üdülőjében 
egy turnusban 110 felnCtt és 70 gyermek �dülhet. A felnőttek 
naponta négyszer, a gyerekek ötször étkeznek. A szülők külö
nösen an11.ak örülnek, hogu guermekeikre - akik külön épü
letben nyernek elhelyezést - pedagógusok. nevelők ügyel
r.ek, Napközben azonban együ tt van a csauid, 

A�� kis Je1él'IY, Jtenczel Gaborka és Tóth Endre mll<özben szüleilc 
a Balatonban för6<lnek. önfeledte.n játszanak. a ho.mokozóba.n. 

Aldk: már mr.gelé.,.elték a fürdést, a Balatont napfi.irdöre cserélték 
fel, A kényelmes ny�ágyakban, fonott kar-OSSZ.ékekben jólesik a pi• 
henés. 

. A aok ffirdés, lubickolás után bizony jólesik az u�nna. 'l;_ffk a 
,. ••· �G,f�fien fo<typ<-zt.ták uzsonnájukat, miközben a lanyok elott vl• 
L-na.n mesélnek élményelkröt, csinytevésilkről. 

Foto: Hem&ö KároJy, Szöveg : Visi Ferenc 

MAGYAR VNSUTAS 

Jó munkahoz 
jó szerszám kell 

Az utóbbi termelési tanács
kozásokon a dolgozók a minő
ségi munkával is sokat fog
lalkoztak. Többen felvetették, 
hogy sok baj van a pályamun
kások kézi szerszámaival. A 
lapátok például nehezebb ta
lajmunkánál elhajlanak, beha
sadnak, könnyen törnek. Az 
ilyen szerszámok hátráltatják 
a termelést. Hasonló panaszok 
hangzottak el a csákányok és 
a villák ellen is. 

A növekvő feladatok ered
ményesebb munkát követel
nek a dolgozóktól. Ez rend
jén van, de a jó munka fel
tételeit is meg kellene terem-
teni. Boldizsár Gyula 

A hegyeshalmiaké 
maradt a zászló 

Hegyeshalom és a szomszé
dos csehszlovák Rusovce állo
más dolgozói között folyó ver
senyt félévenként értékelik. A 
szerződés !:zerint az az állomás 
győz, amelyik hat hónapon ke
resztül gyorsabban továbbítja 
a teherkocsikat. 

Az első félévben a hegyes
halmi vasutasok dolgoztak 
eredményesebben. Ezzel har
madszor nyerték el a vándor
zászlót, amelyet annak idején 
a csehszlovák vasutasok alapf
,toitak. 

A komáromiakon nem múlik 
Komáromban áprilisban fog-

1 

só negyedévben három tized
tak hozzá a felvételi épület del elmaradtunk az élüzem 
átépítéséhez. Az építkezés szint mögött. A tervet csak 
miatt meglehetősen sok nehéz- 103,7 százalékra tudtuk telje
séggel kellett megbirkózniuk siteni. Hogy a második negyed
a dolgozóknak. Közel négy hó- ben pótoljuk a lemaradást a 
napon keresztül a forgalom dolgozókhoz fordultunk. A 
irányítását a felvonulási épü- . ..,, .. 1 tb-! - t 'k Ott k tak h _ mozgalmi szervekkel ko-osen 
e O ve�ez e · . ap 

. _ e ünnepi műszakot szerveztünk 
lyet a penztárak es a varote- április 4_e és május elseje tisz-rem is. teletére. Az ünnepi műszakok 

A komáromi vasutasok azon- alatt felélénkült versenymoz
ban az építkezés okozta ne- galom és a szocialista brigá
hézségek, a megnövekedett dok vetélkedése a vártnál na
személy- és teherforgalom, va- gyobb mértékben elórelendt
lamint Almásfüzitő és Tata tette a munkát. 
között a jobb vágányon egy 
hónapig tartó vágányzár elle
nére is helytálltak. Az első 
félévben 104,36 százalékra tel
jesítették a tervet. Ezzel el
nyerték az élüzem címet. A 
szomszédos komárnoi vasuta
sokkal folytatott vetélekdésb51 
is g,•őztesen kerültek kL 

A molor - a yerseny 

Ezután a nemzetközi sze
mélyforgalomra terelődött a 
szó. Komárom egyike azoknak 
a határállomásoknak, ahol a 
nyári hónapokban a legerő
sebb a nemzetközi személyfor
galom. 

- A naponta közlekedó két 
pár nemzetközi gyors és a két 
pár személyvonat mellett min
den nap i;an egy-két rendki-

- .r.nnek tulajdonítható a vüli vonat. A nagy forgalom-jó eredmény? - tettük fel a . 
kérdést Molnár István állo- ra je!lemzó, hogy a Pannoma 
másfőnöknek. expressz gyakran közlekedik 80 

tengellyel. Sé · az sem ritka, 
- A helyesen szervezett. jól ha két részben közlekedik. irányított versenymozgalom-

nak - volt a válasz. - Az el- - Nem lépik-e túl a menet-

rendszerint; tartózkodást a 
nemzetközi gyorsvonatok a 
határállomáson? 

- A kilépó gyorsvonatok 
tartózkodási ideje egy óra, ti 
belépóké 70 perc. őszintén 
meg kell mondani, elég gya
kori eset hogy késéssel érkez
nek hozlánk a vonatok és ha 
sok az utas, a tartózkodási 
időt is túllépik. 

Az állomásfőnök közben egy 
naplót vett elő, amelyben pon
tosan vezetik mikor érkezett, 
meddig tartózkodott Komá
romban és mikor indult to
vább a vonat. Találomra fel
ülünk egy lapot. 

-'Iiért hosszú a tartózkodás 

Augusztus 2-án .az R4/7-es 
30 perc késéssel érkezett Ko
máromba és 71 perc késéssel 
ment tovább. A vonaton 960 
utas volt, emiatt az útlevél és 
vámvizsgálatot nem tudták 
időben befejezni. Július 26-án 
823 utassal rendesen érkezett 
az R4/7-es, ennek ellenére 32 
perc késéssel ment tovább. Jú
lius 23-án a �/R3-as 10 perc 
késéssel érkezett a Keletiből 
és 45 perc késéssel indult to
vább. 

Egy aggasztó statisztika 

A rendkívüli vonatokat sem 
mindig sikerül a menetrend
szerinti tartózkodási idő alatt 
kezelniök a határőrizeti 
szerveknek és a vámhatósá
goknak, pedig azokon a vona
tokon kevesebb az utas. 

Az előző években a szegedi 
igazgatóság tűzkár statisztiká
ja csökkenő tendenciát muta
tott. A tűzesetek száma és a 
keletkezett kár talán a szegedi 
igazgatóság területén volt a 
legkevesebb. Éppen ezért fel
tűnő, hogy az idén ugrássze
rűen megnőtt a tűzesetek s2lé.
ma és a károk összege. 

A tűzesetek egyrésze a me
zőgazda,,ágban keletkezett, de 

a kocsitüzek száma is feltű
nően megnőtt. A gabonatüzek 
közül a katonatelepi volt a 
legnagyobb. Ott mintegy 100 
mi,zsa árpa lett a tűz marta
léka. A vizsgálat szerint a ter
melőszö, etkeeet- oobbszöri fi. 
gy<ilrneztetés ellenére sem vé
gezte el a védőszánlást. 

A statisztika zerint a moz
donyok szikraszórasából kelet-

kezelt gabonatüzek mintegy 
75 ezer forintos kárt tettek. 

Elgondol koztató a kocsitü
zek keletkezése is. Jülius 12-
én Szabadszálláson egy zárt 
textilanyagot szállitó kocsi 
gyulladt ki. A dolgozók áldo
zatkész munkája árán sem 
lehetett megmenteni a több 
mint egymi1lió forin t  értékű 
árut Lök:.:sházánál áruval ra
kott' ki!ép5 kocsiban keletke
zett tüz. 

Minap egy Lökösházán be
lépett bolgár kocsi Békéscsa
ba előtt lángokban állt. A ko
c;i;_it, ldsorozt.ák, de érdemes 
megnézni mi lett a szerelvény 
további sorsa. A kisorozott ko
csi helyére ugyancsak egy bol
gár fedett kocsi került. A vas
utörparancsnok figyeillleztet
te a vonatvezetőt, hoa,,y ez a 

kocsi is tűzveszélyes. A vonat
,·ezetö jelentette a szolgálat
tevőnek, aki .,el.felejtett" in
tézkedni. A szerelvény elin
dul Budapestre, de Gyomán,í l  
e z  a kocsi is kigyúl.ladt , . .  

Lehetne tovább sorolni a 
tűzeseteket, amelyek kivétel 
nélkül gondatlanságból és 
mozdonyszikrá tói keletkeztek. 
Az is kiderült, hogy a tüzet az 
estek többségében a 411-es so
rozatú mozdonyok okozzák. 
Mindez arra enged következ
tetni, hogy ezeknél a gépeknél 
baj van a szik.rafogóval. 

A tű;;,;k_árok .csöl;Jrenését-il
letően sürgős intézkedésekre 
van szükség. A vasút égy,efü,n 
vezetője, dolgozója sem néz
heti tétlen, hogy gondatlan
ságból milliÓ6 értékek pusztul
janak el. 

Még egy érdekes statisztika. 
Fél év alatt a 181 alkalommal 
közlekedő Pannonia expressz 
kilépéskor 75, belépéskor pedig 
mindössze 57 esetben volt ren
des. A tehervonatc-kr>ál lénye
gesen jobb a helyzet. 

A komáromi vasutasokat 
régtóa foglalkoztatja az a gon
dolat, hogyan lehetne lefarag
ni a késésekből, hogyan lehet
ne tovább csökkenteni a vo
natok tartózkodási idejét. 

Formadi Károlyné - kiváló vasutas 

- Nálunk nincs különösebb 
probléma. Mi a mozdonycserét 
és a fékpróbát 20 perc alatt •. 
f?lvégezzük. Még a téli hóna
pokban, amtkor � fűtés, vagy 
egyéb okok miatt ki kell so
rozni kocsit a szerelvényből is 
gyorsan tudunk intézkedni. 
Véleményem szerint a magyar 
és csehszlovák határőrizeti 
szerveknek és a vámhatósá
goknak kellene jobban együtt
működni - mondott.a az állo
másfőnök. 

Ezúttal nem jegyért kopog- J azért nem is olyan könnyű. 
tattunk a Déli-pályaudvar 8. Mindig adódik valami várat
sz. pénztárának ablakán. A lan. Az idén pl. nincsenek 
pénztárost kerestük, Formádi IBUSZ-vonatok, s így nekünk 
Károlyné kiváló vasutast, aki kell jeggyel ellátnunk a hétvé
az idei vasutasnapon kapta ezt gi pihenésre utazókat. 
a megtisztelő kitüntetést. - A �salád hogyan szokta 

Az induló pont 

Honnan indult el, hogyan 
jutott el idáig? - kérdezzük. 

- A kiinduló pont Tapolca, 
ott születtem. Az édesapám 36 
évet szolgált a vasútnál. Most 
nyugdíjas. A háborús időkben 
otthon kevés lett a kenyér, 
munka után kellett néznem. 

1943 januárjában kerültem 
a Déli-pályaudvari-a, mint 
jegypénztáros. úgy gondoltam, 
ha már távol vagyok, legalább 
azon a pályaudvaron dolgoz
zak, ahonnan a Dunántúlra, 
Tapolca felé mennek a vona
tok. 

Alig melegedtem meg a 
munkahelyemen, a pályaudvar 
szinte felismerhetetlenné vált 
a bombatámadásoktól. Azután 
ez is elmúlt, eltakarítottuk a 
romokat. És most a régi for
galomnak több mint a három
szorosát bonyolítjuk le. 

1949-ben mentem férjhez. 
Először lakásunk sem volt. De 
hat év óta szép kettőszoba
összkomfortos lakásunk van. 
Ildikó, a kislányom 8 éves, 
öcsi pedig ősszel megy iskolá
ba. Velünk \·an a férjem édes
anyja, aki 40 évig tanítónő 
volt, most az unokáira vigyáz, 
ól<et tanítja. 

A legszebb élmény 

- A legszebb élmény? 
- A fogadás a parlament-

ben. Az, hogy kiváló vasutas 
lettem. Hogy férjemmel együtt 
táncolhattam az Országház 
kupolatermében. úgy érzem, 
ezzel a kitüntetéssel nemcsak 
engem, hanem velem együtt, 
többi pénztáros kollégámat is 
elismeréssel illették. A mi 
munkánk nem látványo.s, de 

meg a folyton változó szolgá
lati beosztását? 

- ó, a gyerekek szinte job
ban számcntartják mint én, 
hogy mikor leszek „hosszús", 
mikor kell kisegíteni és mikor 
vagvok „félnapos". 

- A kitüntetéssel járó pénz
jutalalomnak megvan-e már a 
h •lye? 

- A férjem már kinézett 
számomra egy finom karórát. 
Nem is tiltakozhattam, vasu
tasnak kell a jó óra. 

Anyu, gratulálunk 

- Mit szólt a család a ki
tüntetée'hez? 

- A gyerekek most Tapol
cán vannak. Levelet kaptam 
tőlök: .,Anyukám, nagyon 
örültünk, hogy ilyen szép ki
tüntetést kaptál, szívből gratu
lál az egész család" - írták. 

- Ez volt az első kitünte
tése? 

- Amikor a Déli-pályaud
var 100 éves fennállását ünne
• ·!tűk, kiváló dolgozó okleve
let kaptam, és nagyon kedves 
emlékem egy élmunkás-okle
vél a felszabadulás utáni 
időkből. 

Foki Jenö szb-titkár Formá
dinét sok kollégájával együtt 
n:ég kislányKorából ismeri. 
Ezért csak Csiszár Marikaként 
emlegeti. 

- Jó helyre került a kitün
tetés - mondja. Már 45-ben, 
a felszabadulás után az elsők 
kö,zött jelentkezett Marika 
romtakaritási munkára és az 
elsők között jelent meg a pá-
1,,audvaron 1956 őszén is. Min
dig készségese::- vállalkozik ar
ra, hogy szükség esetén be
ugorjon valaki helyett klse-

gíteni. A pályaudvar nőbizott
ságának munkájából is kiveszi 
a részét. Amúrnr felmértük, 
melyik pénztárosn '\nek van a 
legnagyobb teljesítménye, ak
kor is ő lett az első. 

Az együttműködés Komá• 
romban megvan. Csakhogy az ő 
igyekezetük, verejtékes mun
kájuk, az egymásnak nyújtan
dó baráti segítség egymagá
ban nem elegendő. A problé
mát kizárólag miniszteri szin
ten, a csehszlovák illetékes 
szervekkel pedig tárgyalások 
útján lehetne megoldani. A 
nemzetköz• gyorsvonatok ha
tármen ti tartózkodásának to
vábbcsökkentése érdekében 
minden bizonnya' hamarosan 
sor kerül ilyen tárgyalásokra. 

Búcsúzóul mekérdeo:t•jk a 
kitüntetettet, nosszú v::iH-e ez 
a tizennyolc esztendő egy 
szűk pénztárban? 

- Úgy tűnik, hogy nem is 
18 év, hanem legfeljebb 4-5 
év telt el azóta, hogy itt dol
gozom -, volt a válasz. 

P. H. V. F, 

A nyári vakáció és terveim 
Az iskolaév be

fejeztével R.ákos
rendezón a pálya
fenntartásná! kü-
lónbözó iskolák 
iiákjaiból brigá-
dok verődtek öSz
sze. A mi brigá
,lunk hét középis
kolás fiatalból áll. 

Valamennyien 
KISZ-tagok va
rnIunk. Vannak 
közöttünk oly(l.nok 
is, akik mint ifjú
sági vezetők, úttö
ró csapatoknál te
vékenykednek. 

Brigádunk ;6 
1'edvvel dolgozik. 
Jutka néni a cso
portvezetónk, már 
11 éve dolgozik a 
vasútnál. trthetó, 
hogy sokat tud 
mesélni a vasutas 
életról. Az ó elbe
szélései nyomán 
?Zerettem meg én 
!s a. vasutat, bár 
lcorábban más ter_ 
veim voltak. 

Mindig az volt 
11. vágyam, hogy 
villamossági be

rendezéseket 
gyártó vállalathoz 

kerüljek. úgy 
éreztem, hogy egy 
ilyen vállalatnál 
nagy lehetöség nyí
lik számo-mra ér
deklódési köröm 
kieléaítésére. 

S most, hogy a 
nyári szünidőre a 
vasúthoz kerül
tem, vágyam tel
jesülésének új út
iát ismertem meg. 
lgaz, jelenleg nem 
olyan munkakör
ben dolgozom, 
ami ehhez segíte
ne, de Itt is so
kat látok, tanulfJk, 
txipasztalok. Rá
kosrendező pálya
udvaron például 
sokféle mozdony 
megfordul. A leg
régtb b tipusú gőz• 
mozdony m4g ma 
is éppen olyan 
fürgén lökdösi, 
tologatja, a meg
mkott tehervago
nokat, mint a ffa.· 
talabb, er6sebb 
mozdoni,ok. Na
ayon tetszenek az 
M 44-es tolató 

dteselmozdonyok 
i& 

Akad Rákosren
dezőn egyéb új• 
donság is. Itt dol
qoúk a pályamu·n
kások nehéz, fá
rasztó munkáját 
helyettesltő hid• 
raultkus aláverő
gép. Mindezek és 
:iz el,ektromecha
nikus ;elzó- és 

váltóberendezé
sek meggyóztek 
arról, hogy a vas• 
útnál is nagy 
szükség van szak
emberekre. Éppen 
ezért úgy határoz
tam, how a gim
náziumi érettségi 
után. 1962-ben G 
vasúthoz megyek. 

Jutka néni ew 
beszélgetés alkal
l(almá-i,al cizt 
mondta: 

A vasút 
olvan, mint ew 
mágnes, VO!I.ZZG 
az emlu'rt. 

Én mclria érzem, 
hogy igaza van. 
KeleMf'D Sándar 

tanuló 
Budapest 
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Vasutas atlétikai bajnokság 
A

!J 
1961, évi országos va91.1'1.ae 

, 
1. Kazi A, 2:21.4. 80 m qát: 1 .  

felnőtt ée l!júeágl atléúlkal baj• Császl K .  13.2. Maqas: 1 . Cseh 
nokeágot Július 29-én és 30-án (Srolnokl MAY) 153. Távol; 1, 
Szolnokon rende2'ték meg. Az Császl K, 507. Gerely: 1. Leqrád1 
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1�'}&,fg1�';.�\: L���G�J'�f irivJg/5:,_of i
sz-

az es&, klöJáráe ellenére 1„ szil- lfJúsáqtak. Férfiak. 100 m: 1 ,  lettek átlagon felüli eredmények. Rábai (Székesfeh<lrvárl MAV) Különösen f!g.yelernre m/Htó ru, l 0  7 2 Vargyas (Szombathely) iJ)úságl karba,n levB székestehér- 10:9'. 200 m: 1. Rábai 22.7. 400 vári Ráb<;I 100 méteren elért m: 1 . Mogyorósi (Nylregyházl ,10.7-ee lde,e. VSC) 51.6 800 m: 1. Taf.cács (Tö-

1961. AUGUSZTUS 16 . 

„Nem az én leltáramba tartozik
11 

A cím csengése mintha ismerős lenne. A vendéglátó
iparban gyakran találkozunk olyan pincérekkel, akik a ki
szolgálásra türelmetlenül váró vendégeknek csak úgy fog
hegyről odavetik: nem az én asztalom! 

Ez a felel!5sséo elhárítását kifejezó mondat némi változat• 
ban már a vas1l.thoz is belopta magát. A napokban Kelen
földön jártam és ott ha!lottam az alábbi esetet. 

A Duna-parti elektromos kitérőben dolgozó kelenföldt 
vasutasok részére meglehetősen sok huza-vona után fabódé
b6Z egy WC-t létesítettrJ7c, amelyet a közelmúltban tisztítani 
kellett. A pályaudvar vezetói szóltak a IV-es pályamesteri 
szakasz pál11amestcrének. A válasz ez volt: 

- Mi nem tisztítjuk ki, mert a WC nem a mi leltárunk
ba tartozik. 

Talán majd a III-as szakasz kitisztítja - gondolták a 
vezetők. De oda is hiába fordultak. A l l l-as szakasz pálya• 
mestere a IV-esre hárította a felelősséget a,következó kísérő

A Miskolci vsc 50 éves fennállása tiszteletére augusztus S·6n Jubl• 
leUD1i közgyillést tartottak. A képen a közgyillés elnöi<sége li\that6. 

Eredmén)l'ek, Fe!nllttek, Fér- rekvé6) 2·:00.2. 1 500 m: 1 ,  Plx fiak, 100 m: 1. Gyurlcza (BVSC) (TöreJ,vé6) 4:12.8. 3000 m: 1 .  10.7, 2 .  Gémes! (Tl»'ekvé6) 10.9. Pix 8·58 o „ Jaksó (SZVSE) 200 m: Gyurlcza 22.4, 2. Gémesl 9,,10. 110 ·;;; gát: 1 ,  U JJ (Sro!11okl 23. 400 m: 1 .  Gyurlcz.a 50.7. 1 500 MAV) l5 5 200 m gát: 1 .  Nagy J , m: 1 .  Bárkányi ISZVSE) 4 :03.2, 2. (SZVSEJ) 
.
26Jl .  400 m gát: 1 . UJJ Révész (Pécsi VSK) 4 :04. 400 m 59.4_ 1 500 m akadály: 1 .  Takács gát: 1, Oros- (Srolnokl MAY) 57, 4,35.6. Távol : 1 .  Kundlya (Duna-2. Szécsel (PVSK) 58.4. 1 1 0  "': keszi MAY) 675. Rúd: 1 ,  Gagyi gát: 1 ,  Széesel 16.6. 200 m qát. (PVS>K) 340 Súly: 1 Magyar 1. Oros 24.9. 3000 m akadály: 1 ,  (C-eglédl VSE) ,12. Diszkosz: 1 .  Fehér (Nyiregyházl VSC) 9.37.8. Magyar 38.20. Gerely: 1 .  Börtsök 5000 m: 1. Huszár ('Békéscoo.bal (PVSK) 53.66. Nök: 100 m: 1 .  M A  V) 15:07.2, 2 .  Fe�ér 15:20.4. Csikós (Szolnoki M A  V) 12.9. 200 10 km.- gyaloglás. 1 , Novák m • 1 Such M (Békésc6abal MAV) (Béikése&al>a! MAY) 48:08, 2. F": 27.3.' 400 m; 1 .  Kazi V. (BVSC) renczl (Torekvés) 52.21 , Maq,as .  61.9 800 m: 1 , Kazi V. 2:26.8, 2. 1 , Banna (PVSK) 180. Harmas: 1. Nagy K. (Hetvan1 VSE) 2:27.1. 80 Szigetvári (Debreoent VSC) •13.19. m qát: 1, Cs�I G. (Srotnokl Diszkosz: 1, Katona (Srolno!<I MAV) 1„ 5 Magas· 1 Szunyoqi MAY) 41.68. Kalapács: 1. Gulyas (Szolnoki
. 
MAY) 145: S�ly: 1. Ve(Nylregynázf VSC) 52.38. Távol: res (Szolnoki MAY) 1 1 .45. Dlsz-

1, JuhásZ (DVSC) 640. R_ud: 1 • kosz: 1 .  Marik (Albertirsai \'SE) 

szöveggel: 
- A WC nem az én leltáramba tartozik! A 

kell tisztíttatni. 
lV-esnek 

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

Birkózóterem társadalmi munkával !t��Y113<tfvs�! �
ár

s(li��� 33.72. �erely: 1 .  Haluska (SZVSE) 
bathel ) 13.79. Gerely: 1 , Lukács 37.81, -· Magony (Soo!nokl MAY) 

Mivel a kérdéses WC-t így nem lehetett használni, s a 
nyári naou meleg miatt az ott dolgozók egészséaét is veszé
lyeztette, Kelenföld pályaudvar 1.,ezetói a közeli szervestrá
gya üzemhez - melyet ők szolgálnak ki - fordu1.tak segltsé• 
gért. ők, a kívülálló szerv. minden további nélkül elvégez
ték azt a munkát, amit a IV-es pályamesteri szakasznak kel
lett volna elvégezni vagy elvégeztetni. 

""' épülB falak körül és kl•kl 
tud-ása éa Ideje szerint részt vál
lalt a munkából. A JármGjavltó 

i!;'J��?a'sears.,�s-e,i,,, �pi;: 
kozéet. 

A sportolók és ve2le!ők !\Ital 
végzett társadalmi munkáról 

(PVSKr 63.77, 3, Weber (PVSK) 36.47. 
....,_ d é 61 96 A pontverseny v� e m nye: 

Nök 1 00 m: 1. Such !. (BVSC) 1. Szo!nokl MAV 218, 2. PVSK 
12 4 2 C6ászt K (Srolnoki MAY) 188.5, 3-4. SZVSE és Törekvés 
12·s'. 200 m: 1 .  Such 26.2. 400 m: 175-175, 5. BVSC 162.5, 6. Bé-
1, · Kazi A, (i!WSC) 59.7. 800 ma kéeooabai !11AV 124 pon ttal. 

Nem különös eset? 

M<:1 a k62lelmúltban. a Srolnokl 
MA V sporttelepén járt, csodál
koziva ál lt meg néhány égnek
meredő vascső előtt. A laikus 
szemlélő, de még a hozzáértő ts 
neheze,, tudta volna elkép,,e!nl, 
hogy valaha blrkóroterem épül 
1-t't. Sro!nokon le ooupán néhány 
lelkea o:portember hitt ebben. De 
a aportm,eretei ét,, lelkesedés rö
V1d ldö alatt valóravá!tott.a ez 
elképzeléseket. 

=��;f�t : �hr:;'l�';JJ: Vasutas termeszetjárok 
a Zemplén hegységben 

* 

l\ta már állnak a falak és a 
sporttelep sarkában az uszoda 
mellett lassan kibontakozik a 
birkózók, ökölv[vók új otthona, 
a terem, a2> öltö2>ő, a fürdő. 

Elmondjuk, hogy a szol<1old 
birkózók hogyan adtá:k lsk-ola
pé!dáját a terem ép!téeé<nél "" 
ötlete,srségnek ée tárooda!ml mun
kának. A vároerenderesnél egy 
lebontásra ltélt épületet Mnsa
cle!,mJ munikában bontottak el ée 
ennek fejében a tanácstól anya
g<>( kapnak. Saját maguk szálll· 
tott,ak mindent a sporttelepre a 
honvédség eeg!lségév-,1. 

Kaposvárt Géza edző, Bokor 
:Jánoo Intéző lelkeeedé.98 gyorsan 
!követőkre talált. A Jármújav!tó
ból Simon János és Kelemen Jö
zser kömGvesek vál laltá.k, hogy 
munkaidő után szívesen seg!te
nek. De a birkózók ée ökölvívók 
le csaknem minden reggel é6 
lW6 délu'.án ott szorgookodtak 

az eddig elvégzett társadalmi 
munka ér-téke. Még s<>k a tenni
való és szükségük lenne néhány 
ezer forintra. A terem ffüését a 
köz.eH usooda melegvLié.nek be
ve2>etésével k!vánják megoldani 
ée hátra van még a vfltanyszere.. 
!és, a vakolás és a2l ezekkel )áró 
egyéb munka le. A2l egész léte
sltmény értéke a l•egsrerényebb 
szám!tások sz,erlnt több, mint 
háromszázezer forln t oirtéket 
képvisel. 

Aki Ismeri K,apa.várl Gé:oát, a 

=•�t
rt
. :;  �� P!.r:, 

hogy most, amikor már a munka 
dandárJán túl vannak. a vég!e
gea befejezéshoz B2lill<eéges ....,,_ 
közöket és mtmkaeröt Is elő
teremtik. !gy az évek óta ltelyl-

:;g��
k
J�1g�zó

an
b�:tó�J!: 

tály mellett a apor-tkör ökölvlvól 
ts állandó otthonra lelnek a,, 
épület falai között. 

Biró Gyulán� 

A Lolromotív Természetba• 
rát Egyesület július 23-a és 
29-e között a Zemp1in-hegy
ségben levő Keme� patak 
völgyében rendezte meg a 
vasutas természetjárók X. or
szágos találkozóját. A talál
kozón 19 osztály mintegy 300 
tagja. vett részt. A festői kör
nyezetben felépített tábo_r ki
tűnő lehetőséget nyújtott ar
ra, hogy lakói felkeressék és 
megismerjék e vidék turisták 
által is 11-..eveset látogatott gyö
nyörű tájait. 

Útirány: Kijev-Moszkva-Leningrád 

Nappal áitalában csendes 
volt a táb.or. Mindenki igye
lc.ezett a -rendel.kezés-re álló 
időt alaposan kiha.sz11álnt. 
Csak a virágokat ápoló, tábo
rukat csinosító naposok és az 

Szeptember 8-án 1 3  olyan 
vasutas ifjúmunkás és KISZ
vezető indult a Szovjetunióba 
jutalomutazásra, akik eqe jó 
munkájukkal rászolgáltak. A 
:flatalok útjuk során megte
kintik Kijev, Moszkva és Le
ningrád nevezetességeit. A jó 
munka elismeréseként Németh 
József miniszterhelyettes, a 

A szerkesztőség üzeni 
dogb esernt�1i

6
�m;t:ffre:1• tt 

nást István 8al&SG11gyarmat, 
Papp Tivadar Miskolc, Boldl· 
zeár Gyula Békéecsaba, Szllá
cll Sándor Szeged, dr. Horvá-tll 
Károly Budapest, Várnai Lás:o!ó 
Pécs, Kelemen Sándor Buda
pest: Leveleiket lapunk anya
qához felhasználjuk. 

Pintér Lajos Vácrátót, Boldl
ZSár Gyula Békéscsaba, Ieve
!elJoeo l1letf •"'8 helyre tovább!
to!tu.1<:. 

Bognár Károly Tapolca, dr. 

:!.t<>;;X�
th 

a�t��oo�
p., ��7!11,� 

helyszake miatt k5zölnl nem 
tudjuk. 

MAV vezérigazgatója szemé- ízletes vacsorát készítő szaká
lyenként 1000 forinttal járulL csok maradtak otthon. A napi 
:hozzá a fiatalok utazási ik:ölt- túrák, barangolások és a va
i;ég�hez, csora elfogyasztása után min-

A társas utazáson a követ- den este a tábortűz köré gyűlt 
kezók vesznek részt: Tom,pa a táborozók apraja.-'11,(1.gyja. 
József esztergályos, Nyugati Az utolsó napon érdekes 
pályaudvar, Móricz János sze- csemén11 színhelye volt a tá
relő, :eszaki Járműjavító, Csa- bor. Az egyesül.et v-ersen11bírói 
pó János kocsilakatos, Szol- tanácsa kétszer három tagból 
noki ft'h., Rá.bavölgyi László é.Lló tU!gyes csapatok részére 
géplakatos, pécsi fth., Kékesi jubileumi ügyessé{ji és tájé
József lakatos, szombathelyi kozódá.si versenyt rendezett. 
fth., Kiss Mihály KISZ-titkár, A versenven 13 csapat indul;. 
Nyugati pályaudvar, Vajna Ezúttal a Törekvés csapata 
Ferenc festő, Keleti Műszaki bizon11ult a le{ljobb11ak. másc
Kocsiszo]g. Főnökség, Balázs dik a soproni, harmadik pedig 
József KISZ-titkár, Keleti pá- a, budapesti osztál11 csapata 
lyaudvar, Schatz Györg-y la- iett. 
katos, MAV Gépjavító OV., A X. találkozón két tl(rue
Riczu László állomásfelvigyá- lemre méltó határozat is szü
z6, Záhony, Kántor János mű- letett. Eszerint az eguesület 
szerész, Landler Járműjavító, leJl'JcöZ.?lebbi csilla.:;iúráján ün
Sl.ezák Ish•án szertáros MA V nepél11es keretek között em
t�pjavító OV., Sza.bó Gyula I Mkplakettet kap1U1.k az elsií 
PB-titkár, Keleti pályaudvar. vasutas természetjáró talál-

KERESZTREJTVENY 
VlZSZJNTES: t. A vasutasok 

előtt álló nagy feladat. 12. Alsó 
közepe. 13. Kihalt svéd uralkodó
ház. H- A Szajna jobboldali mel• 
lékfoly6ja. 15. Kimondott betG. 17-
H.íres bor!aj ta. 2.0. Fehér és né
ger szülőktől származik. 2!!. Nem 
mögé.. 23. Mostanában sokat em
legetett dunántúli hegy. 25. Olaj• 
boEyó Idegen neve. 26. Római 
15115. !lrl. Rózsaterm6 síkság Izra
elben. 29. Volt brit államférfi. 30. 
Dyen hangot ad a zakatoló vonat, 

:ii. Orosz folyó. 34. , • .  but not 
least - végill. de nem utolsó sor
ban. 35. Vonatkozó névmá• 
tárgyesete. 37. Allatl Jak. 38. 
Francia jobboldali mozgalom. 
40. Ritka. zslráfféle állat. 41. Be
tüt vet, a. Minél kevesebb ilyen 
kocsit. 45. Igekötö.4ll. L. T. L. 
50. Göngyölegsűly„ 53. vasúton 
ruvarozott áru. 54. Pollcaj két 
vége, 56. Szerelmi líra görö� mú
t.sáJa. 58. Orosz személyes név• 
más. 59. Utoljára. 60. Arenged• 

mény idegen szóval. 6Z. Esemény
dús kirándulás. 63. u. s. 64. J<ú· 
szó nöll'ény. 66, Elhányt szinmű· 
vész család! neve. 67, Y. e. 68. 
Ennek teljesítésében az els6 fél· 
évben lemaradi a vasút. 

FVGGOLEGES. 1. zenei mű
szó: eredeti ütem visszatér. 2. 
Katonák bére. 3. Európai ország. 
4. Lárma-e? s. Iskola a diák 
nyelvén. 6. Növény. 7. Fedd. B. 
Szarvasfajta_ 9. • • .  commodo 
zenében, tetszés szerint 10. Bala
ton! UdU16hely, 11.  Keverve ve
tem. 16. Bet1lpótlással a Parla
ment ép!U!jének neve. 18. Búza
köteg, 19. A francia kártya 
eseYik szfne. 21. verd.J-opera. 
23. Német Idealista filozófus. 24 
Borsod me,n,el község, 'Cl. HCl. 28. 
Görög közigazgatási termet. 30. 
Török vilajet. 31. Beloiannisz 
keresztneve. 33. Délafrikal nép. 
34. Altáj hangtalanul. 37. Ide�en 
olal. 39. Helybe való. 41. Sár
J!aság. 4,'J_ Könnyen párolgó. 44. 
Moszat. 46. vee:y01etekre bom
lás. 47. Keleti nép. 49. Aga Iker· 
szava. 51. Régi hosszmérték. 52. 
Hatalmasban található. 54. Heves 
me�vel közsé�en laklk 55. Ar
nyéka (ék. fel.). 57. Kis Ottó tu· 
laJdona. 59. Beismer. 61. Edénv. 
62. Vasűtl csomópont. 65. Kett6s 
bet1l. 66. M. A. 

Bekilldend6: vfzszlntes 1, 42. 68. 
Bek!lldésl batlirld6: szeptember 10. 
A helyes meitfeJt6k között köny• 
veket sorsolunk ki. 

Az előzi! keresztrejtvény helyes 
mei?feitése: A normák karban• 
tartásáról. Kétszáztíz óra, 

KiSnyvet nyertek: Zentai Gyula. 
Bp., X.. Szállás u 16/b. II. 34. Fa• 
bók Irén, Albertirsa állomás. Joó 
Imre Bp,1 I.; Batthyány L, u, 53. 
tsz. i;. 

kozó szervezői és az iaei e{111• 
hetes tábor vezetői, u1111a.n
akkor a találkozó emlékére a 
tá.bo-r vlzellátását biztosító for
rást Lokomotív-forrásnak 11e
vezi!k el. 

A beszámolót díjki-Osztó ün
nepség követte. A csapatok 
ezúttal vették át az év köz
ben rendezett egyesületi ver
senyek díjait. Ezután az osz
tályok között folyó tömegesítő 
verseny vándordíját és a he
lyezetteknek járó pénzjutal
mat adták át az egyesület ve
zetöi. Az üzemi kirándulások, 
tömegtúrá!k szervezésében a 
debreceni osztály végzett az 
első helyen a Testvériség és 
a szekszárdi osztály elótt. 

Onnepél?,es külsőségek kö
zött nyújtották át az országos 
kék-túra emlékjelvényt annak 
a kilenc versenyzőnek, akik 
befejezték a U<ék-túra útvona
l<;.i11ak bejárását. 

S p o r t h í r e k  
Tehetséges blri<ozó, !gy em

legetik a szakemberek Ifjú Pin
tér Istvánt, a BVSC flat.a.1 ver
oonyzöjét, aki s másodosztályú 
magyar bajnokság megnyeré
oo után Július 22-én újabb 
::atry$:,,erü fegyvErtényt hajlott 
végy,,,. Mint a ,r.,agyar u tánpót
lás válogatott tagja, egy S2l3-
00clká.n r-ondezett nemzetközi 
versenyen félnehézsúlyban az 
első helyen végze1t. E„ a győze-
���e�

.Jla
1;

ar 
)<,l;iii&!.

tott etső 

Elektronikus számoló
gépek a MAV-nál. A közel
múltban két új elektronikus 
számológépet kapott a MA V 
Gépesített Adatfeldolgozó Fő
nökség. Egy-egy ilyen gép a 
bérelszámolásnál 150, a fuvar
díjak kiszámításánál pedig 20 
dolgozó munkáját takarítja 
meg. 

- Kimagasló eredmények a 
püspökladá.nyi fűtőháznál. Az 
első félévben 3145 tonna sze
net takarítottak meg, az üze
meltetési költséget 10 száza
lékkal csökkentették. Ez mint
egy 800 OOO forintos megtaka
rítást eredményezett. 
-:_ Záhonyi vasutasok Szol

nokon. Minden évben -kölcsö
nösen meglátogatják egymás 
szolgálati helyét a záhonyi és 
a szolnoki mozdonyvezetők. A 
záhonyiak július végén jártak 
Szolnokon. A szolnokiak 
augusztusban viszonozzák a 
látogatást. 

- 529 tonna szenet takarí
tottak meg az első félévben a 
mátészalkai fűtőház dolgozói. 

- Nyílt utcán megtámadták 
az angol vasutak egyik gép
kocsiját vasrudakkal felszerelt 
álarcos banditák az angliai 
Ramstageban, amelyben a 
ve.sút két ti.sztviselóje az al
kalmazottak bérét, mintegy 
hatezer fontot szállított. A 
tetteseket nem sikerült elfog
ni. 

- -Unnepi műszakot ke7.de
ményeztek augusztus 20 tisz
teletére a nagykanizsai vas,
utasok. A húsz napig tartó 
műszak alatt az állomás dol

to! n�::'t!
ar 

Mo���fi!'n a 
vi��'I;� �oz?i napi két túls�l?"� von'.1t 

Itáliát a szovjet válogatott elött. md1tását, a fűtőhaz1ak pedig 
A magyar válo1satottban a BVSC 

I 
az önköltség csökkentését vál

három flanal Játékosa. Katona, lalták Konrád 1. és Konrád II. ts he- 1 
lyet kapott. A fiatalok - külö- - A tervezett 480 OOO tonna 
nö90'tl Konrád II. - végig ki- helyett 667 200 tonna túlsúlyt tünö te!Jesltményt nyú.ltottak. továbbítottak az első f'lévben . BVSC . slke.- az orszáqoS lf. _ . e _  
jusáql uszóbaJnoksáqon, A Nem- a szekesfehérvár1 futóház 
2>etl Sportuszodában három na- mozdonyai. A túlsúlyos vona-
r>

0 
ba%:á\i°6k ro�g!..!t�J

1!� tok tovább_ításából úgyszóJvá_n 
Az Idei ba}nok.-.lgon kltünöen valamennyi mozdonyvezető k1-
":"'repettek a BVSC flatalJel. KO· vette a részét. 
k°.!J�1 a,...'.."�;k�(.

d0
{�b

k
t>°

rú
s:!f�= - A japán vasutak ötéves 

ban nyert egyénA bajnokságot fejlesztési tervében - a többi és a v�ltónámokban le Jól �ott között _ 1800 kilométer hosz-
�yeri�:1

t
300

rsen
;;,tta\" az

8 
FTt �f szúságú vonal villamosítá,a. 

letve az újpesti Dózsa elöU. A2 1 I 00 kilométeren a vonal ket
FT�efe'\�;ödt� ��

t 
�::���. ke- tősváeányúvá történő kiépíté_-

réqpáros pályabaJnokságol<. A se, 1 800 diesel-motoros kocsi. 
BVSC fiatallal közül Orbán és 2200 villamos-motoros kocsi 
:�t

5"e1 
ny

��!ye��
ok

!
ág

�lö�tJ;i 500 diesel-mozdon� és számos 
számokban teherkocsi beszer1ese szerepel. 

K Á N I K U LA 

- Nemzetki>zi ten.-pályáza
tot írt ki a tuniszi új k� 
ponti vasúti és autóbusz-pá
lyaudvar terveinek elk,•szíté· 
sére a tunéziai államvasutak 
igazgatósága. A t.ervpályá,:aton 
több száz, nemzetköziJ,,g is 
elismert építész vett részt, A 
nemzetközi zsüri döntése alap
ján a második díjat Kelemen 
László építész, az UVATll'RV 
tervezőmérnöke nyerte. 

Tiltakomak az angol ,asutasok 
Az angol vasutasok országos 

szakszervezete Edinburghban 
megrendezett konferenciáján 
44 szavazattal 33 ellenében az 
angol kormány úgynevezett 
védelmi politikája ellen sza
vazott és követelte az ameri
kai Polaris rakétatámaszpon
tok felszámolását. Alliíst fog
laltak az ellen is, hogy nyu
gatnémet csapatok részére ki• 
képező támaszpontokat létesit
senek Anglia terület.ón. 

LAKÁ.St;SERE 

Elcserélném 1 szoba, el6szobai 
csukott veranda. éléskamra. mos
dófillke. WC-bGI áUó, Budapest; 
IX .. Gyáli úti r. emeletJ MA V-la
kásomat hasonló lakásért. Tell 
492-709, Uzemi: 27-3.5. Kissné. 

Debrecen. II .. Kosztolányi Dezst5 
u. 38. sz. alatt levc5� 1 szoba. kony„ 
ha. kamrás, 100 n. öles kertes la• 
kásomat elcserélném Budapesten 
vagy környékén hasonlóért. l:r• 
dek16ctnl lehet: Agoston Jó� 
Eszakl JJ. OV. Te! : 339--09'1. 

A Hivatalos lapból 
A H!v,ataloe Lap tartalmából a s:oakszervezetl bizottsáo;ok ée 

iuk ��g�;ft.Ji!t'lmébe aJánl-

30. számból: 1 1 7 589/1981. 118. A '>Zemélykocslk takarltása ée t!sz.:.ánt.artáoo. valam•lot a köz... vetlen Járatokb.a be6oro:aandó 
k<>N'1k k lválasztnsa. 

31 .  számból. 1 18 709/1 981. 1/2. 
C. Pá!yáz,ntf felhivá, az 1962. 
évi .s:zov.Jet asp:ranturára. 

1 18 2.'3/1961 1/3. A. Kilián 
mozgatom szervezése 

lllAOYAR VASUTAS 
Felel& !C;Zerkes'!t0· Gulvas .János 

Felelő,, lctadó: Sz2bó Antal 
Szerkesztőség: Budapest. VI.; 

BenczuI u -n 
Tenesztl: a Néoszava Laokfadá 

V�llalat 
Budap�st. vu . Rák6C7.l ól 54. 

<:;71kra Lann�mmdJa 

- Tessék nyugodtan beszállni, gon.doskod· 

tunk, hogy ne legyen meleg a szerelvény, 
Vigyázz János! A mási"k vágányon is 

VO!lat jön! 
0 (Pusztai Pál rajzai) 
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AZ ŐSZI FORGALMI FELADATOKRÓL 
Írta : BANGÓ SÁNDOB a,e!IISériga11Sgatóhelyettes 

II. dig közel 900 ezer órát takarí
tottunk meg. Ugya,u;ikkor a ki-Az elegy továbbítás szerve- húzásoknál több mint félmil· zése terén egyik legfontosabb lió órát elvesztettünk. 

követelmény, hogy minél több 
irányvonatot közlekedtessünk. A kocsigazdálkodás terüle
Az év első felében mind a ra- tén központi kérdés a javítá
kodással, mind a rendezéssel sos kocsik mennyiségének mi
képzett irányvonatok mennyi- nél kisebb mértékre való le
sége növekedett. A kocsiigé- szorítása. Az őszi forgalom 
nyes szállítás 5,70/o-kal maga- ideje alatt az üzemi állaghoz 
sabb volt, mint az előző év viszonyított 50/o-on aluli cél
azonos időszakában, ugyanak-

1 

kitűzés teljesítése egyik leg
kor a rakodással képzett fontosabb feladatunk. E cél el
irányvonatok száma is 470/o- érése érdekében feltétlenül 
kal emelkedett. A múlt év el- csökkenteni kell a ;avitásos 
ső felében berakott árusúly kocsik műhelyi átfutási ide-
29,7"/o-át, az idén 41 ,50/o-át to- ;ét. Persze, ennek egyik előfel
vábbítottuk irányvonatokkal. tétele a műhelyek folyamatos 
A 11 ,8%-os emelkedés 5,3 mil- kiszolgálása, illetve kapacitás 
lió tonnának felel meg. kihasználásuk biztosítása. 

A javulás figyelemre mél-
„ tó, még sem lehetünk elége- Az idegen kocsik felhasználása 

dettek. Az előttünk álló szál
lítási feladatok megoldásához 
még kiterjedtebb mértékben 
kell hasznosítani a lépcsőzetes 
és a több csoportos irányvona-

' tok előnyeit. 

A szállítási tervek teljesíté
sében - a második fél évben, 
de különösen az őszi forga
lom ideje alatt - szükség lesz 
az idegen kocsik fokozottabb 
felhasználására. Ezért az őszi 
hónapokban - amikor saját 
kocsiparkunk raksúly kapaci
tásának idegen kocsikkal való 
növelése a népgazdaság szem
pontjából is megelőzi a devi
zagazdálkodás ezzel összefüg
gő érd�keit, gondosan ügyelni 
kell arra, hogy az export szál
lítási igények k ielégítése a le
hetőséghez képest elsősorban 
idegen kocsikkal történjen. 

A tolató teheri:onatoknak az 
összes tehervonati vonatkilo
méterhez vi�zonyitott aránya 
az év első felében a múlt éi:, 
33° '0-ról 30%-ra csökkent. Ez
zel párhuza1nosan az utazási 
sebeuég 8,G-r6t 8,8 �ilométe�
Te emelkedett. A tolató teher
vonatok menettartama azon
ban még mindig nagy, utazási 
sebessége még mindig alacsony. 
Ennek egyik oka, hogy az 
igazgatóságok a menetrendek Az őszi szállítási fela&.tok 
összeállításánál az állomáso- sikeres végrehajtásának igen 
kan való tartózkodásokat la- fontos foitt:te:e az állomási és 
zán állapították meg. A tola- vontatúsi szakszolgálatnak, de 
tó tehei-vonatok utazási se- nem kevésbé az építési- és 
bességének növelésére igen jó 

I 
pályafenntart,'tsi szolgálatnak 

eszköz az alternatív menet- a megfelelő együttműködése. 
rendek' alkalmazása. l Az építési- és pályafonntartá-

• , • , , 1 �i s7.0lgálat már az elsó félév-
Sok J�v1ta�1 , valo van �eg ' ben is an-a törekedett, hogy a 

a menet1:ányitó� rendelke_zese szállítások lebonyolításához 
alatt ��lo yonall t�rt_al�l�ok minél nagyobb teljesítőképes
munk_aJán is._ Nem k1eleg�to ,a ségű pálya álljon rendelkezés
vona)1 �arta}ekok ele� atve- re. Ezt a törekvést jellemzi, 
tele es atadasa a .  tola_!-o teher- hogy a béralap betartása mel
vonatokhoz. Megfelelo szerve- lett a második félévben ese
zéssel, vagy, ha a szükséges dékes munkák egy részét elő-
menetrendek módosításával rehozták. 
ezen a területen is el kell ér
ni a közlekedés gyorsabbá té
telét. 

A teherkocstk statikus ter
helése 4,20,.'0-lcal, a dinamikus 
terhelés pedig csak 3°,.-0-kaZ ha
ladta meg az előző év azonos 
ideszakában · elért szintet. 
Ezek a számok azt mutatják, 
hogy a fejlődés üteme a ko
csik szállítóképessége kihasz
nálásának fokozása szempont
jából nem kielégítő. A jövő
ben a nagy raksúlyú kocsik
nak nag'robb távolságra törté
nő megrakásával biztosítani 
kell a statikus terhelés eme
lése mellett a dinamikus ter
helés párhuzamos javulását is. 

A kocsiforduló további meg
gyorsítása érdekében további 
feladatunk mielőbb befejezni 
a nagy állomások műszaki, 
gazdasági, kocsi tartózkodási 
normáinak megállapítását és 
ezzel párhuzamosan állandóan 
vizsgálni a középállomások 
vonatkozó eredményét. 

Az érem két oldala 

A kocsiforduló időnek a ra
kodási idők leszállitásával tör
ténő csi;ikkentését szolgálják 
azok az intézkedések, melye
ket az év elejével a rakodási 
idők módosítása érdekében ve
zettünk be. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy az intézkedé
sek a kitűzött célt csak rész
be„ érték el. 1961 februáttól 
május végéig a grafikonosan 
kiszolgált iparvágányokon 
több mint 1 millió órát, a köz
forgalmi rakodóhelyeken pe-

Az elkövetkezendő időben a 
távközlő és biztosító berende
zési szolgálattal együtt az le
gyen a legfőbb célkitűzésük, 
hogy a kapacitás bővítést cél
zó építési-, fenntartási és az 
ezekkel járó brztosító beren
dezési munkált helyes szerve
zésével a vágányzárak és se
bességkorlátozások helyének és 
idejének körültekintő megál
lapításával, azok átmeneti 
kedvezőtlen üzemi kihatásait 
mérsékeljék. 

A szállítási tervek teljesíté
se megköveteli a vasút és a 
fuvaroztató felek harmonikus 
együttműködését, A vasút és 
a fuvaroztató kölcsönös támo
gatásának leghatékonyabb 
eszköze a komplexbrigád-moz
galom továbbfejlesztése. 

Minél gazdaságosabban 

összegezve a leírtakat, meg
állapítható, hogy a vasút te
rületén még sokat lehet és kell 
is tenni az üzemvitel gazda
ságossága, a takarékossági 
szempontok fokozott érvénye
sítése érdekében. Hathatós in
tézkedések szükségesek ahhoz, 
hogy a vasútnál is minden te
kintetben megvalósítsuk pár
tunk politikai bizottságának a 
takarékosságról és a gazdasá• 
gosságról szóló határozatait. 

A felső- és Icözépvezetők-
oek egy percig sem szabad 
megfeledkezni arról, hogy az 
őszi forgalmi versenyek és an
nak keretében a verseny vala
mennyi formájának - de kü-

lönösen � va�út üzem�ltetésé- j gozóinak ai:iyagi érdekeltségét. 
re legatfogobban Jellemző , Ez annyit Jelent, hogy a múlt 
igazgatóságok egym�közötti I évihez hasonló üzemi jutalék 
versenyének - eredmenyessé- 1 kifizetésére az idén is meg
ge egyértelmű a munka Jeg- · ,·annak a lehetőségek. Termé
magasabbszi::itú szervezésével. ! szetesen ehhez az szükséges, 

Pártunk és kormányunk a hogy a népgazdaság által tá
szállítási tervek jövedelmező 

I 
masztott szállítási igényeknek . 

teljesítése esetén ebben az év- a vasút időben és minél gaz
ben is biztosítja a vasút do!- daságosabban megfeleljen. 

Ezt a. korn<,rü &111.vero gépet a IUAV Gépjavit6 U. V. d-0li;oz6l 
készít.ették Ez az elsii magyar ryártmányú aláYerö g,ép. 

(Gon<la György felv.) 

Komlótól - Budapestig KÖ!nönjük a bizaln1at 

és a gondoskodást 

UTASUNK VOLT AZ ELSŐ ÚRUT AS Három évi szorgalmas ta

Régen fogadtak vendéget 
nálunk olyan túláradó szere
tettel, mint ahogyan Gagarin 
őrnagyot, a világ első űruta
Eát fogadta a magyar nép. A 
Dunántúl népének - az igazi 
hős és kedves szovjet ember 
iránt tanúsít.olt - lelkesedé
séről beszélt Lórincz József 
vonatvezet-0, Dévényi Pá! és 
Szakáll Benő motorvezető. Ok 
továbbították ugyanis au
gusztus 20-án Kom!Ó1'ól Bu
dapestig Jurij Gagarin és lú
s,éretének különvonatát. 

- Amikor szerelvényünk
kel Komlóra délben megér
keztünk - mondja Lőrincz 
József -, a nagygyűlés még 
tartott. A fiatal, szocialista 
város.on meglátszott, hogy a 
hármas ünnep lázában ég. A 
komlóiak nemcsak a.z alkot
mán11 napját, hanem városuk 
születésének 10. évforduló;át 
is ünnepelték. Növelte az 
ünnep jeientőségét a híres 
vendég látogatása. Az egész 
lakosság kikísérte öt az ál
lomásra. 

- Miután az űrhajós be
szállt a vonatba, és az ablak
ból búcsút intett, még akkor 
is sokan kértek autogramot 
tőle. Az aláírás osztogatásá
nak a vonat indulása vetett 
,•éget. Pontosan 14 óra 45 
perckor indultunk el Komló
ról, 

- Godisrog csökkentett se
bességgel haladhattunk a pá
lya átépítése miatt - veszi 
át a szót Dévényi Pál. - :f:s 
később is többször kellett al
kalmazkodnunk a l.assújelek
hez. Természetesen egy pil
lanatig sem gondoltunk ar
ra - teszi hozzá mosolyog
va -, hogy földi sebességgel 
kápráztassuk el az „egek ha
jósát". A vasút messze van 
a kozmikus sebességtől. Fel
adatunk volt, hogy pontosan 
betartsuk a 1-..-ülöni:onatnak 
készített meneiTendet, s mi 

ezt a kötelességünket a büsz
keség erzésévei teljesi tettük. 

- Meglepett bennünket és 
ma is csodálkozunk rajta, 
hogy a vasútvonal mentén 
mindenütt tömegek integet
tele Zászlókkal, virágcsok
rokkal várták vonatunkat va
lamennyi állomáson és meg
állóhelyen. 

- Elösz&r Dombóváron áll
tunk meg - meséli tovább az 
utazás élményei Szakáll Be
nó. - A tömeg hatalmas él
jenzéssel fogadta a kocsi aj
tajában megjelenő Gagarin 
őrn�sot l\.ti persze nem na
gyon figyelhettük a fogadás 
pillanatait, mert minden 
idegszálunkat a szolgálat kö
tötte le. Behaladás közben 
megfigyeltük, hogy a dombó
váriak szőnyeget terítettek aT
ra a helyre, ahol az űrhajós 
kis;roUását várták. Az ilyen 
megállás pedig soha sem 
könnyű, tökéletes együttműkö
dést kíván a vonat személy
zetétől. 

- Itt mindössze öt percig 
tartózkodtunk volna, de egy-
két perccel megajándékoztuk 
a dombóvári közönséget. Eny
nyivel ugyanis sikerült ko
rábban érkeznünk. Az es<is 
időben való nagyszerű fogad
tatásért megérdemelték ezt a 

nulás után, a forgalmi és a 
időpcntban érkeztüllk. A bé- kereskedelmi tisztképző tan
ke és a szocializmus kiváló folyam 187 levelező hallgatója 
diplomatáját visszahoztuk a a közelmúltban vette át az 
fóvá.l'Osiaknak. K. J. oklevelet. Az .,öreg fiúk'' leg

-- • • • --

Takarékos fiatalok 
A szolnoki fűtőház fiataljai 

az év első felében 1 millió 42 
ezer forintot takarítottak meg. 
A vasgyűjtés:.ől a szénnel való 
takarékosságig minden alkal
mat megragadtak arra, hogy 
növeljék takarékossági szám
lájuk öS,szegét. 

A második fél évben is sze
retnének hasonló eredménye
ket elérni. Augusztusi tervil
kön felül például egy gőz
mozdony javítását végezték el. 
A fűtőháznál több mint szá
zan vesznek részt az Ifjúság 
a szocializmusért mozgalom
ban. De szép számmal vettek 
részt különféle szaktanfolya
mokon és a Szakma ifjú mes
tere mozgalomban is. 

többje 15-20 évvel ezelőtt 
kezdte meg a vasúti szolgála
tot. Nekik még akkor nem 
juthatott osztályrészül a ta
nulás, de a gyakorlat, a mun
ka szeretete által jó szakem
berek lettek. 

Felsőbb vezetőségünk elis
merése nyilvánult meg abban, 
hogy lehetőséget adott az el
méleti felkészülésre. Szolgá
latuk ellátása közben, Íeve
)ezó hallgatóként tanulhat
tak. 

Most, a sikeres vizsga után 
köszönjük vasútunk ve:ze
tóinek bizalmát, tanáraink 
fáradozását, Pallaga Pál ta
gozatvezető tanárunk gondos
kodását. Jó munkával fogjuk 
bizonyítani. hogy nem voltunk 
érdemtelenek. 

Lelti Ferenc 
Pécs állomás 

Az 1961. évi őszi forgalmi verseny 
célkitűzései 

lelkes várako?ók. A _ . ,, , • 
- útban Sárbogárd felé . .  z 05� sza.J!tások lebonyo- amelynek célkitűzései általá-

továbbra is az integetők sor� h�_asa miJ?den e·,ben fokozott ban megfelelnek az eddig jól 
faJa között robogtunk. Sár- kov�telmeny� elé állítja a bevált versenyformált feltéte
bogárdon ajándékokkal hal- vasut d_?lgozo1t. 1961. szeptem- leinek. Eltérés csupán az, hogy 

'k 1 , ber 1-tol december 31-i.g -mozta e utasunkat. lr1gy- éves "·állalásainkat figyel mbe a vonó. éi. ,•ontatott jár-
ke�ve né�te minde_nki a l_e!e- véve _ mintegy 3 millió\on- művek minél gazdaságo-
m"?:-yes; r,atal post_a.st, �mikor nával több árut kell elszállita-

sabb felhasználásával ösz-

távirataval Gagarin ?rnagy- ni. mint az előző év azonoo 
szefüggö célkitűzésekei az 

�oz l.epett. ltt, ha mas nem 
\ 

időszakában. Az állandóan fej-
öszi forgalmi verseny ke-

1s. de ő a�togramhoz jutott. lódő ipar és mezőgaz.daság retében kiemelték! 
. mert_ '1: c,mz!ltt-7Jek. al'!- · kel- szállítási igényei a vasút szá- A célkitűzések teljesítése je-
le!t irma az atveteli elismer- mára azt jelentik, hogy min- lentósen hozzájárulhat az üze
venyt. den tekintetben tervszerűen mi többleteredmény létreho.. 

- :f:n is szívesen aláírattam kell a feladatokat végrebajta- �hoz, _ennek alapján az üze
volna a menetlevelet - tré- ni Egyébként ez az előfeltétele mi Jutalék kedvező alakulásá
fálkozik a vonatvezető. a termelékeny munkának 

és 
a 

hoz. EzenlúvüJ az őszi forgal
- Kelenföldre pontosan. a gazdaságos üzemelt tésn k 

Is �I v�rsenyben céljutalom ki-
menetrendben meghatározott Mind k lós'

e
tásá' t

e 
gí

.

1 

t1;1:�vel anyagilag ,közvetle-eze megva l se - , nul is érdekeltté váltak a vas-
ti az őszi {Qrgalmi verseny, út arra érdemes dolgozói. 

Az őszi forgalmi verseny jutalmazása: 
I. helyezett, vasútigazgatooág céljutalma 150 OOO Ft 

II. " ,. 130 OOO „ 
III. 110 OOO 
IV. 100 OOO 
V. 80 000 

VI. 65 OOO 
A teherkocsik átlagos sta

tikus és dinamikus kihasználá
sánál, a vasár- és ünnepnapi 
rakodásoknál legjobb ered
ményt elérő három vasútigaz
gatóság céljut<1.lma 100-100 
ezer forint. A mozdonyok gaz
daságos felhasználásánál és a 
mozdonyfordulók betartásánál 
legjobb eredményt elérő első 
három igazgatóság ugyancsak 
100 ezer forint cé'jutalomban 
részesül. 

A Hivatalos Lap 32. száma, 
amely egyébként részjetesen 
közi! f!-Z őszr 1orga1m1 verseny célkituzéseit külön foglalkozik 
a járműjavító vállalatok őszi forgalm, célkitűzéseivel 

·Sárb-O&'ird .Ulom:lson hatalmas tllm&g fogadja Gagarin érkezését. 
(MTI Fot<, - VJ.&ovszki Ferenc felvJ 

A MA V járműjavító üzemi 
vállalatok céljutalma 55 OOO fo
rint, a MAV Autófuvarozásl 
Főnökség céljutalm,a �di11: 10 
ezer forint, 

Az ŐSZi forgalom ideJe alatt a szolgála ti vezetők és a szak
szervezeti bizottságok foi·dítsa�, nak még nagyobb gondot a vasutasok munkakörülményeinek tovább javfl,ására. Az öszt forgalom befejeztével az• eredményeket és ezen belül a cél-1utalomban részesült szolgálati helyek névsorát a Hivatalos 
IA.P.. és_ a Magyar Vasutas is kozolni fogta, 
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A statisztikai adatok szerint 
a túlórák száma egyre csök
ken. A túlórák ilyen általáno
san kedveZŐ alakulásában a 
szakszervezeti bizottságoknak 
i11 tevékeny szerepük van. Az. 
üzemi tapasztalatok azonban 
az.t mutatják, hogy a vállala
tok egy részénél nem meg
JU•ugtató a túlóraigénybevétel 
mddja, több félreértés tapasz
talható e téren. A vállalatok
nál a szakszervezeti bizottsá
gok nem ismerik kellöen az 
idevonatkozó szabályzatokat és 
a helyes gyakorlatot. 

E cikkben néhány hlbával, s 
ezek megszüntetésének módjá
val foglalkozunk. 

A túlórakeret 

és felhasználása 

filváltozás okozta átmeneti vonatkozó rendelkezések egy
munkáshlány. stb. értelműen kimondják. hogy a 

Egy dolgozó havonta csak 8 vállalat igazgatója - a rend
túlórát dolgozhat. Ennél ma- kívüli eseteket kivéve - csak 
gasabb túlórasz.ükséglet ese- a szakszervezeti bizottság elö
tén a túlóra igénybevételéhez zetes hozzájárulásával rendel
a vállalatnak a felügyeleti het el túlmunkát. Ahol ilyen 
szervétől és a felettes szak- jelenség van, azt azonnal meg 
szervezeti szervtől kell eseten- kell szüntetni. Megemlítjük a 
ként engedélyt kérni. Sajnos túlórák megítélésében tapasz

A nemzeti függetlensegé rt, a békéért 

és a szocia l ista haladásért 
Írta : S. Chatterjee a Közlekedési, Kikötői, Halászati Dolgozók Szakszervezetei 

Nemzetközi Szövetsége főtitkára 

vannak vállalatok, amelyek ezt talt hiányosságokat is. Négy hónap múlva, december 4-én kezdődik 

elmulasztják és 8 órán felül is Több vállalatnál a túlóra in- a. Szakszervezeti Világszövetség V. Kongresz
e!rendelnek túlmunkát anél- dokoltságának megítélésével 

I 
szusa. Moszkvában, a Szovjetunió fővárosá

kül, hogy erre a felügyeleti csak a szakszervezeti bizottság ba.n. Ezen a kongresszuson azokat a prob!é
sz.ervek engedélye elözetesen titkára foglalkozik. Ez a mód- mákat tárgyalják, amelyek az egész vila.gon 
már megvolna. A személyen- szer nem mondható egészen foglalkozta.tják a dolgozólcat, de meg fogják 

kénti havi 8 6Tán felüli túlórá- helyesnek. A rendkívüli álla- ha.tározni a szakszervezetek fontosabb fel
hoz akko r is szükséges a fel-

, 
potok hatásai elsősorban az ad.atait is a jelenlegi helyzetben éppen úgy, 

s6bb szervek engedélye, ha üzemrészekben jelentkeznek. mint az utakat és módozatokat a dolgozók 
azok kifizetését a túlórakeret kézzelfogható, hogy itt lehet életfontosságú érdekeiért vívandó hatásos 
egyébként lehetővé teszi. A fe- dönteni arról. hogy a túlóra küzdelemhez. 

galom és minden erő. amely a békéért és ha
ladásért harcol jelentősen meg,:áltoztatták a 
nemzetközi helyzetet a munkásosztály javá1-a. 

A Közlekedési, Kikötői, Halászati Dolgozók 
Szakszervezetei Nemzetközi Szövetsége nagy 
jelentőséget tulajdonít a kongresszusnak, 
amely sokat tesz azirányban, hog11 növelje és 
m.egerősítse a nemzetközi munkásosztály ak
cióegységét és szakszervezeti egységét. 

A dolgozók ereje egységükben rejlik és ez 
jogaikért és életérdekeikért folytatott igazsá
gos harcuk sikerének legbiztosabb záloga. lügyeleti szerv az. engedély igénybevételére szükség �.m-e Ez a kongresszus szélesre tárja kapuit min

megadásával egyidőben azt is vagy sem. Helyesebb tehat. l de-n dolgozó és szaksze·rvezet elött tekintet-
A vállalatok többségénél túl - k?zli, ho�y a túlóra keret ter- hogy a válla_latokJ?ál a szak- nélkiil a n nak más árnyalatú felfogdsára. Kép

órakeret-gazdálkodás van. Ez 
here a vallalat egyes dolgozói sze_rv_ezeti b1zottsagok decen'- viselÖiknek egyformán joguk lesz részt ven.-vagy �opor_tjai � hón_apb?n r�h.zaHa::,ba': f�glalkoz.zanak a I ni a kongresszus munkaJában, megszövegez-

Biztosak vagyunk abban, hogy a Szállitási, 
Kikötői és Halászati Dolgozók minden csatla
kozott és baráti szakszervezetei a Szakszerve
zeti Világszövetség V. Kongress=usa céljait a 
legszélesebb körben fogják ismertetni és 
minden lehetőt meg fognak tenni. hogy üze
meikben a munkásokat a közös harcra moz
gósitsák a közös ellenség, a kapitalista mono
póliumok, az imperiálizmus, a háború és a 

reakció ellen. 

azt jelenti. hogy a felügyeleti mennyit (hany orat) tulóraz- tulor�1genyle�eK�el: azok m- m es megszavazni azokat az okmányokat. szerv általában a tervvel egy- hatnak. dok_amak_ e_lb1n\lasaval. Em1ek I amelyeket a kongresszus elé terjesztenek. 
időben megadja forintban A szakszen·ezeti bizottság- egyik modJa - amelyet tobb • . 
vagy órában a túlórakeretet is. nak nem szabad hozzájárulni üzemben tapasztaltunk -, 1 � '.'.1 k_ong-ressz_us fzabad �s d!mokratikt_LS 

amelyból az. adott időszakban hh hogy minden olyan körüL s,-onokz emelvenyrol hallan, foa,uk a vil.ág 

a rendszerestől eltérő rakodási l
j 

hozzájárulása nélkül használ- zalmi véleményének meghall- • ·· · 
munkák, géptörés, vagy pro- ták fel. Ez. helytelen, hiszen a gatása után diint a túlóra in-

eros szoL·etsege. a nemzeti függetlenségi moz-

Testvéri ü.dvözleteinket küldjük és kívá
nunk sok sikert a dolgozók érdekeiért, a mun
kásosztály egységének megvalósításáért és 
megerösítéséért folytatott mu nká;iukhoz, a bé· 
kéért, a demokráciáért, a nemzeti független
séaért és a társadalmi haladásért vívútt kü=
delmü.khöz. 

a oz.. hogy egy dolgozóval ményröl. amely esetleg a do1- munká.szosztályána� erőtelje�. hangját. �agy 
a vállalatnak gazdálkodnia egy hónapban több túlórát doL gozók túlóráztatását vonja egységben harcol igazságos ugyének gyozel
kell. Ezt a vállalatok elöre goztasson a vállalat. mint maga után, az üzemvezetök, méig a béke ügyéért, a nemzeti független
nem látott problémák áthida- amennyit a felügyeleti szerv művezetők. mindenekelőtt a ségért, denwkráciáért és a szociális haladásért. 
lására használhatják fel, mint 

j
egy före engedélyezett. Nem do!gozó bizalmiját tájékoztat-

! 

A Szaks::en:ezeti Világszövetség v. Kongpéldául : hirtelen bekövetke- egy vállalatnál a túlórakeretet ják. A szakszervezeti bizottság resszusa oly időben ül össze. amikor a szociazett nagyszámú megbetegedés, 1 a szakszervezeti bizottságok megbízottja pedig csak a bi-
1 

lista államok és a világ munkásosztályának 

dokoltságáról. 
Majd minden üzemben �·an- Pá!yaudvarbővítések Skóciában Seebohm már Togóban is vezényel 

Joggyakorlat - elvi döntések 
nak olyan munkahelyek. ahol 
rendszeres túlóráztatások van_ A skóciai Glasgowban és 
nak. Szükséges lenne. hogy a EdinburD�a!" a megno,·e_ke- A bonni állam 1961 első fél
sz.aks1.ervezeti bizott.ságok ez.e- d�tt . vasu�t forgalom . miatt I é L·ében 3.2 milliárd nyugati 

Vasút két tisztviselője át fog
ja venni Togóban a vasút ve
zetését". 

Ha a dolgozót a munkájá
,·al kapcwlatos hiányosságok 
miatt figyelmeztetik, ez ön• 
magában nem lehet munka
ügyi vita tárgya. 

Gyakran elöfordul, hogy a 
dolgozót a munkája irányítá
sával megbízott vez.eto a ter
vek teljesítése, a hivatali 
munka színvonalának emelése 
stb. érdekében a munkájával 
kapcsolatos hianyosságok mi
att figve)mez.tetésben részesí
ti .  Az ilyen nevelö jellegű ki
fogásolás naponta tübb,zör is 
megtörténhet, különösen az 
olyan dol.sozóval szemben, aki 
a szakmával összetűJtgó isme
reteket még nem sajátította 
el. A fig�·e;,..,,cz!eksek <:élja 
tehát az. hogy a do1gozó a 
n1LL'1�\<.;j}tt ja\·ítsa m�g, a mun
kafegy':'l'?fl1 meg�ér!é�töl tar· 
tózkodjé,-. stb. A jobb munká-
ra nevc:é�-, ösztönzés cmlítcl' 
formája azonban jogkövet
kezményekkel nem Jar. sót 

elöfordulhat. hoq;· a dolgozó 
d figyelmeztetesek eredmé-

nyeként a munkája elvégzése 
során elömenetelt tanúsít. 
melyre tekintettel a vállalati 
igazgató megjutalmazza. (.'\fun
kaügyi Minisztérium, Munka
jogi önálló Osztály 984011961 
(55.) sz. 

-- • • • -

ken a területeken nec.ak a túl- böv1�k _cs korsz,,rusítik . a 
1 órák indokoltságával. hanem szemelyp_alyaud_va�okat. Mint marka devizatöbbletet ért el. 

- és főképpen - a rendszeres � _The T, ?1.is c,mu angol _lap Ez az összeg mutatja. hogy a Togó azelőtt német gyarmat 
túlóráztatá ok felszámolás„vaJ 

\ 
'':'Ja, a pal_Y�u_dvarok terule- l;J'armati üzlet az úgynevezett volt. A német imperialistáknak 

foglalkowának. Ha például a tenek . 00;;,t.ese :rdekébe_n 
j fejlesztési segítség címe alatt már régen tüske a szemükben, forgácsoló üzemrés,-ben a .s1.ük �U1dket varosban tobb la,ko- jól virágzik. A bonni Sz.övet- hogy ez a g_yarmat elve ·zett. A kapacitás miatt rendszeresen epuletet bontanak le. Sze- j 

túlóráznak. azt csak a kapaci- repeJ a tervben az is. hogy ségi Vasút is kiveszi részét eb- fejlesztési segítségen keresztül 
tas bö,•iti:sével, vao,• külonbö- a pályaudvarok előterében böl. Seeboh m, a revánsvágyó most ezt a fejlődést helyesbíte
zö szt,rvezésl ;;;-tézkedések rnintej(y 900 gépkocsi részére 

I 

közlekedésügyi miniszter erre ni kell. A Nyugatnémet Szövet-

K.. .. "'k . 'zk d ,  
meg,•alósítúsúval lehet meg- parkírozó helyet l-e\esítenek. ,·onatkozóan nemrég közleke- ségi Vastit képviselői jelenleg 

OSZOOJU az mte e est szüntetni . (Több qép bea. llitá- dési ÚJ0Sát!írókkal folytalolt be- E ·· zt A b K '' . . 
sa, 11 munlca k specia /iuílása Alagút O La Manche- - az gyesu ra o�tarsasag-

Az elmúlt napokban a képzettebb munkaerok bt'till.í� ,zélgetésében sok m,ndent el- ban, Pakisztánban. Jordáníá-
gyöngyösi i•asútallomás s><cr- 1 tása a 1:ni m u n1,<Ík csökken- csatorna afatt ;:.rult. ó mondta, hogy minisz- l;;an, Indonéziában és E.tiópiá-
tár�nál jártam, hogy tél� i�- 1 té.se, az a11yaye/latá.• j11r1trísa, ; Fmnciaor 7__.,,i; • Anglia ltö- 1 tériuma is részt vállal ebből a ban múködnek. · 
zelomet 

_
_ b�,szerezzem. Kerde- a fele

_
sfeqe, �-a rási idok felmé- · Zólt a La Jlanche csatorna munkából M1elött azonban a Mindezek a törekvé�ek arra semre ko/.Olt.ék, hogy nem kell 'rése !'S measzün1etése. megfe- alatt hosszú é,•fazedek óta 1 • • . . • .. .. 

fuvarosról , gondoskodnom. ,e/ö mozgási körzet biztositá- tervezett alagút ügvében �ok 

1

,e�1tsc�et. megad311k a •. kulon- irányulnak, hogy a sérült an-
mert a szerla: go.ndo�kod,k a sa. a kapcsolódó mű eeleteknél parlamenti kép, ,,elo ml.ézell valasztast es feltételt" kell gol-ame1ikai gyarmatosítást 
tuz.elő ha/.aszallnasarol. az egyes műi•eletek ütem ide- kérdé.,t a kormányho,.. Az megszerezni. más alakban Nyugat-1\'émetor-

Az elóLő évben szerzett jének feWl t>iesqálata és egyen- a�agút építése a�nban egye- E1.alatt természetesen nem 

l

s>2gon át fenntartsák. See-
ro��z ��P.asztalata!nk után. a fetes eloszwsa, müi·eletek pár- !�re c,ak. t��,·- M�g �� erd�- mást mint magasabb profit bohm és a Szövetségi Vasút ve
gyonin o�, vasutasok ne, eben huzamositása, stb.) Mindezek kelt hat_osa„ok d ü kezl�té, e iranti �aranciát és politikai be- zetósé"e s,Jntén ennek a poli-
k .. · ·· ·· f l "bb t - ·  k . . ·em kerult so,-. A francia és � 
. �zonon; 

é 
e so . _ vez;t� . eredmenyekeppen tovább az an"ol J·ormanv közölt ed- 1 folyást kell érteni. Hogy miről J ttkának kötelezték el magukat. 

rn zkedes •. Az u� . za I ási csökkennének a túlórák és di!:( c�ak ' diplo�áci-ti úton i:; van tulajdonképpen szó azt K. H. Gummich rend-zer sok bosszusaglol, fe- " 2 - , k t · 1 tt ; · ' . .. , _ . . 
1 

m';,.s .unne eg) ese u zo folynak tacgyalasok. Az an- Seebohm m
. 
egjegyzése is jel- a Fahrt Frei föszerkesztó-

�esleges idotoltéstol kimel meg igenybevélele ls gol száll 1 tási miniszter is ki- lemzi :  . Röridesen a Szbvetségi I helyettese ennunket. 
, . _ Lovász Deuö térő vfila,zokat adott a par-

·' 
Suntir,\11 lstvan 

I 
lamenti kép,·i<.elüknek az 

Gyóngyös (Folytatjuk.) alagút építését illetően, Miért ál l ították le az építkezést ? 

Milyen új tettekkel készül a szovjet vasutasszakszervezet 
a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXII. kongresszusára 

köre jelentös mértékben kibó- Ötmillió font költséggel Ang
Yült. Fokozódot t  a tenne/é;;i , Ii., legnagyobb rendezőpálya
ta nácsko.::<isok té.�zt reröi11P:.C udvarát építik Kingmoorba n. 
aktiritá.sa, egyre töhb é., több 

I 
Az építke1.ésen mintegy 400 

11z olyan ja raslat.  amely a munkás dolgozott. A munka 
termelés szerrezé.sének megja- l;étharmadrészével már elké
dtására, a mu11kar1?r.<enyben s;;ül1ek. amikor az Angol Vas
részt revók segítésére irányul. utak igazgatósága bejelentette, 
A iöYőben ov:ibb kell tökéle- hogy lealHtják az építkezést. A 
tesíteni a„ állandóan működö n,unka nélkül maradt épító-

munkaüisiyi minisztérium azt a 
felYilágosílá,;l adta. hogy a kor
mány anyagi nehézségei egye
lóre nem teszik lehetö...-é az 
épitke1.és befejezését. 

A rendezöpályaudYar épité,e 
egyébként két éve folyik. Ha 
elkészül 70 mérföld hosszú pá
lyateste. l�O kitérö,·ágánya 
lesz és naponta 5000 kocsi irá
nyítását, rendezését is elvégzi. 

Írta: E. Cserednicsenko, a szovjet vasutasszakszervezet központi 
vezetőségének elnöke 

termelési 1an:ie!;kou\,ok mun- munkások kérdésére az angol 
kaniódszereiL Ill. 

A Szovjetunió Kommurusta 

I 

határozatot hoztak arra vo
Pá1ija XXII .  kongresszusának natkoz.ólag, hogy felújítják a 
tiszteletére fol�·ó mun -aver- legfontosabb szakmák dolgo
seny fejlesz.tlsében a lei;jobb zóinak úgyne,·ez.ett ágazati 
�u�katap_asz.talatok . . ?einuta-

1 
munkaversen�ét. Az e11;lít_ett 

ta,aban es tenesztes .)en te- verseny gyoztesei sza mara 
véi<eny r&.zt vesznek a klu- dí.szoklet:elet és pén=jutalma
lxú, kultúrházak és kultúrpa- kat osztanak ,najd ki. nevü
loták. a könyvtárak é,, kul- ket feljegyzik a szakmák di
túrtermek sok ezer fóre tehe- csóségkönyi:ébe. Ilyen munka
tő akUvistúi. Ugyanakkor versenyt széles körben srer
azonban arra is rá kell mu- veznek majd a vasút. a vas
t.itni .  hogy az említett ak1i- úti osztály, az. építési trösztök 
v1stál, köz.ül sokan még el- és igazgatóságok között. 
ma�·adn_ak az élettöl, tovább- Az alltotó kezdeményezés 
r!I ,_s bizonyos fokig a tenne- minde.nlitt súlyponti jelentösé
l estol elszakadva_ dolg?zna.k. A gű és utat tör magá-nak. Ma 
swkszen·ez.eti bi_�0!1sagok pe- már nem elegendő arra szo
d1g ol�·kor �':letorodnek • ebbe rítkozni. hogy általánosítjuk 
� �em nyu3tan�k_ k_ell? 5<;- és terjesztjük egyes munkások 
gitseget a kulturálas mtézme- ,·agy bri�ádok tapa5zta1atail. 
n.i,:eknek

_. 
F?ntos _feladat. _h_og:l'. Az élet megköveteli. hogy 

minde_:1utt J�vftsak a pol1t1ka1 fcom plex módon, soko!dalú.a ,1 
ne,·elomunkat. amely azt a általánosítsuk és hasz1wsít
célt hivatott szolgálni. hogy suk mind112,t a jót ami 11z 
növelje a vasutasok felelős- egyes vasítti ,:-1/.l„Jatoknál, o.2 
ségérzetét. ne,•eljen az. öntu- �!71!es , vasu_taknál_ é� vc:J.ti 
dat0s fegyelemre. ep!tkezesekn.il swletík. Ma · mar nem az a feladat. hogy 
Jutalom a legjobbaknak 

A Szovjet Vasutas Dolgo
zók Szakszen-ezete Központ, 
Vezetőségének Elnöksége és 
llZ érdekelt minbztériumok 

egyes tökéletes és élenjáró 
eljárásokat vezessünk be a 
•ermelésbe, hanem a termelés
be komplex. korszerű techno
'óeiát veze�ünk be amely a 
terme1ési újítók és élenjáró 

Napjainkban nagymérh„k-
Automatikus váltózsírzó dolgozók legjobb tapasz.tala- b:,n növekszik a t ,rsadaiom 1 

t.ainak sokoldalú általánositá- 52erepe a 1ermelé.- i h::i,adásért j sán alapszik. A
n
n
0
_1

v
o
e
n
k
d 
.• 

o}t
,_
ak
_

· kal ví.-ott h�t·cban. Eg�•ik fém•e,, A válto" k  z.si"rza· sa es· karban- k. k '  'lk , kapcsolatban =.. a negnyilvánulása ennek a 11ap- . .. .. .. . egy t$ ·eszu e • ame.y a. 

mérnökök és techni kusok sze- .iainkra jellemző folyzmatnak : ta\tasa. kul?nosen a nagv al!o- váltó minden részébe eijuttat

repe. a vasutak és a főigaz.- a Vasutas I\Ttis.za ki Tudomó - �aso�on. palyaudvar_okon_m1n- ja a zsirt. 

gatóságok vezetöségének sz.e- E t ··r t ·k - e 

1 

01g figyelmes munkát 1genyel. Az automatikus ,·áltózsir-
'
.
1!1-1 gy s'! e re,·e enyseg ·

. 
A Német Demokratikus Köz- zó télen is használható. A ké-repe. Egyre ak_tr:abb es n�yobb társaság több nagyobb átbocsá- szülék működését egy különFontos. hogy a vasutas szerep var a tudomanyos I tó állomásán automaUkus 7.Sír- leges rendszerű fűtőberende

sz.akszervezeti bjwftságok és j 
e7y�uletre _abban. hogy se- zóval ellátott új típusú váltó- zés biztosítja. A váltók rend

a gazdasági szervezetek ter- gits!?get �yuJtsn�. a munka- 1 kb.t szereltek fel. Ezek a zsírzók betartásával megbízott pá-
ve'kkel rendelkezzenek a leg-

1 
verseriy resztvcvomek. csak akkor működne!· amikor 1 • • k · ··1 ·k f 1 • • • : • 

• 
. • , 1 • '• yaor csupan a cszu e e • 

Jobb tapasztalato�. az <;llcn1á- A t_ei:m"'.les feJ .eszté�e és vonat halad át rajtuk. A nyo- \ töltését és ellenőrzését vé::-ro. a Jegkors_z':rubb __ techno- megs71 lard ,!ása . ,o".ala': a más hatására m űködésbe lép z:i. 
Jógja reYezetéset illetoen. V-rntas ;\luna!u Tuoomanyos 

Egyesület tagjai ré�zvét-elének 
hatékonv formája: a társadal-

1 
m• m unka Plrei alapján mű-

A termelés lendítöje 
A termelési tervek és a ködő terrező- é.s szerkesztő- 1 

szocialista kötelezettségválla- irodák m u n kája. Ma már több 
lások sikeres teljesít<'.-,;ében mint ezer il1.1rn önkéntes a/
nagy �zerep vár az állandóan kotói társulás tei:ékenykedik 
működö tennelési tanácskozá- a v,siíti szállítás • udományos 
sokra. A vasút vállalatainál és oroblémáin�k megoldása érde
a vasúti száll ítási <§pítőválla- . kében. A Taskenti Vasút. á 
latoknál az. állandóan működő 1· '.\loszk,•ai Va�út. a Szt� linói 
termelési tanácskozások mun- Vasút. a Lett Vasút sok válla
k�jába bevontak sok ezer 

,, latánál a válla]Pti műszaki
élenjáró munkást. mérnököt. termelési tanácsok funkcióit 
technikust, alkalmazottat az (ez utóbbiak az adminisztra
i.izemí párts1Prvezctek. sz.ak- tív apn�rátus szervei) teljes 
szervezetek és Komszomol- ""észben átadták a tát-sada
szervezetek kénYi•elöit. A ter- lomnak. nonto•�hb�n a tudo
melési • -.,ác�koz?�nkon meg- Mányos eg,-ec::ü1'�t tnnácsainak. 
vizsgálásra kerülő kérdések (Folytatjuk.) 

Egészségügyi brigád 

A Szovjetunió délkeleti vonalmenti allomásokat, ör-
1:asúti fóvonalánale otrozsszki házakat. Az egészsegügyi bri
osztálymé1·nökségéné1 műkö- gád két napig dolgozott a 70 
dik egy bizottság, amely nagy kilométer hosszú Maszlovka
gondossággal foglalkozik az Bodyjern szakaszon. Egyfor
emberek m:indennapi életé- mán érdekelte öket a felnót
nek problémáival. A bizottság tek és a gyerekek egészség
minden kezdeményezése me- ligyj állapota. a lakások tisz
leg támogatásra talál a kö• tasága. az ivóvíz rr.,nösége. A 
zösség részéről. A va�utasok brigád belgvóS(yász, gyermekirodái. lakásai azóta tisztáb-
bak kulturáltabbak. orvos és tisztiorvos tagjai 

A' közelmúltban az otroz.,;- hasznos tanácsokat adtak a 

szki k
. 
órház orvo�ai jelentkez-

1 
vasuta,okr:a� � • 

családta_gja
tek úi kezdeményezéssel. El- 1knak a kulonb'lZn betegsegek 
határozták, hogy bejárják a megelözésére vonatkozóan. 



lN:l. SZEPTEMBER Z. MAGYAR VASUTAS 

Nyárvégi tsútslorga/om a Nyugati pályaudvaron 
Mi történik, ha kési k a bukaresti gyors ? 

---' Hallóóó! Hogy szalad l1Z att türelmetlenek, sőt s.zórako� 
509/a? Mennyit? . . .  Hatvan zottek is. 
pe-rcet? • • • - Sprechen Sie deutsch? -

- No, fiúk a mai nap is jól kérdezi egy csinos 20 év kö-
kezdődik - mondja hangjá- rüli kreolbőrű hölgy a mellet
ban némi keserűséggel Kertész tünk álló ügyeletes tiszttől, mi
Ferenc felügyelő, tornyos for- re az igennel válaszol. 
galmi szolgálattevő. S a követ- A hölgy tovább kérdezőskökező percben megszólalnak: a dik 5 az ügyeletes szépen, pályaudvar hangszórói : ny1.igodtan válaszol. Miután vé-

- A Várna, Constanza, Bu- get ért a diskurzus a németnek 
ka;rest felől érkező gyorsvona;t vélt hölgy hamisítatlan pesti 
előreláthatólag 60 percet ké- magyarsággal közölte a beszél
sík • • • getés eredményét barátnőjével. 

A Nyugati pályaudvar I-es S a barátnő ugyancsak magya
tcrnyában vagyunk. Innen a ruJ nyugtázta, hogy mindent 
vezérlőá!lomásból figyeljük a ért. 
pályaudvar kora délelőtti for_ Az ügyeletes tiszt és a két 
galmát. Arra vagyunk kíván- pesti lány erre összenéznek és 
csiak, hogy a Nyugati dolgozói a következő percben hangos 
hogyan állnak helyt a munká- kacagás csattan fel. Kiderült 
ban, hogyan végzik a nemzet- ugyanis, hogy a lányok szóra
közi gyorsvonatok rendezését, kozottságukban azt hitték Prá
Öfszeállítását. gában vannak. Van ez így né-

- Ma jókor jöttek - mond- ha. 
ják a toronyban. - Az 50� a Közben a kocsirendezők a 
késése miatt meleg percek var- két tartalékmozdonnyal meg
nak ránk. kezdték a szerelvények rende-

A késés láthatóan bosszantja zését. új Yonat lcészül Prága
a dolgozókat. A szolgálattevő Berlin és Varsó-Prága felé. A 
izgatottan jár-kel az íróasztal moszkYai gyors is kiegészül a 
előtt. Kiss Gyula térfelvigyá- belgrádi gyorsból. majd ösz
zó és Hóka Sándor az ablaknál szezár és várja a szabad jel
állnak s tekintetükkel való- zést. A varsó-prágai s11;erel-
ággal bú\'ölik a teret. Talán Yényt a csarnok első vágányra 

éppen azt latolgatják. hogyan állítják össze. A szerelvények 
és főként hová fogadják majd mellett a kocsilakalosok is ott 
az egy időben érkező vonato- szorgoskodnak. A kerekeken 
kat. súri.Ín koppan a hosszúnyelú 

A fürge mozgású diesel to- kalapács. 
latómozdony és füstös �im:..o- Valóban meleg percek ezek. 
rája ugrásra készen állnak az i':rtheto. hiszen a feladat nem 
Elmunkás-hid alatt. A _;ucsi- kisebb. mint gyorsan. baleset
rendezők i a téren tarto.'kod- mentesen elvégezni a vonatok 
nak. Ber:e Sándo_r_ kocsi m�s<.er I rende7ésél. hogy mielőbb lo
nehány beosztottiaval a nem- vúbb indulhassanr.k. A mo,zk
zetközi gyorsok h�Jyből indu- vai útraké,zen áll. A prága
ló kocsijait s1..emlelgeh. , ar,óinál " 1ckoldást ker a 

' muszaki szolgálat. 

a munka a vasutasok is segéd
keznek a csomagok kirakásá
ban. 

Amikor három kocsi 
problémát okoz 

csa és a 202/a számú gyors el
indul. Néhány perc múlva a 
moszkvai gyorsot is indítja a 
k ,<is forgalmi szolgálattevi.í. 
A hosszú szerelvény - 66 ten
gc,Jy- méltóságteljesen hagy
ja el a pályaudvart. A peronon 
hosszú sorban .:.11.._!� a búcsúz
tatók, színes kendők lengenek. 
A vonat ablakaiból a Szovjet
unióba utazó magyar turisták, 
üdülők és hazautazó szovjet 
katonák intenek búcsút Buda
pestnek. 

Miközben a kocsimeste1· .izon 
törte a fejét honnan <Jótolja a 
két sérült kocsit, úja�b har
minctagú külföldi csopo,'t ér
kezett. Vezetőjük ké-:zel-híb
bal magyarázta, hogy nekik 
első osztályra szól a jegyuk, 
párnás Icocsit kérnek. Néhány perccel később a 

_ Most mit tegyiink, hon- prága-berliná gyors is kijáJ:t. 

nem vegyünk három kocsit? _ A kocsirendezők verejtékező 

Yakarja a fejebübját Berze homlokukat törölgetik. Az 

Sándor kocsimester. egyes toronyban is fellélegez-
tek az emberel,, Érthető, hi-

Lám, három kocsi beállítása szen rövid idő alatt _ bele
milyen nagy problémát okoz. értve a nemzetközi gyorsokat 
Ez is mutatja. hogv személyko- is _ kilenc gyorsvonat és több 
�i-�ai_-�nk még m!ndig nE;m ,zemélyvonat járt be és ki. A 
KJelegi.ő. A problema

_ 
azcrt váltókezelők mintegy nég,'-megoldást nyert. Megped1g . . áll't tt k áltót 

úgy, hog·, kiegészítették a hl- szazszoi 1 0 a v · . 
ányt az esti vonatok forduló- Ez a _ hatvan_öt perc a ma'. 
kocsijaiból. . . . 

1 

�a�on 1s kemeny . m1:1nka ele 

A csarnok e!s.5 vágányán allllott?: a Nyugati palyaudvar 

már szabadot mutat a jelző. dolgozo,t. 

11 ,asba le;; · ·· 1 az indítótúr- 1 visi - gergely 
-�~-r--.---- _..,.,. .., 

l 

Betartották ígéretüket 

A hídépitök az utolsó o1.rnit.ásokat végzik a,: aluljárón. 
(:r.Il'I Fotn Lajos GyOrgy felv.) 

3 

Két évvel ezelőtt, 1959. októ- az aluljáró építését - mon
ber közepén fogott hozzá a dotta. - EVibb a ké.t védöta· 
MAV Hídépítési Főnökség 2-es lat építettük meg, Mivel zárt 
építésvezetősége az új nemzet- hídról 1;an sz6, az esetleges b11-
közi műút aluljárójának meg- omlások megelőzésére külön
építéséhez Tatabánya-felső ál- /.eges védöszerkezeteket alkal
lomás szomszédságában. Var- maztunk. Fentről pedig folya
ga Ist-tán építésvezető és matosan bontottuk meg a pá
Evess A ntal mérnök iranyltá- lyát, hogy a forgalomnak ne 
sával 65 hídépítő dolgozott az okozzunk különöseb b  zavart. 
aluljárón. Amikor munkához lgy a 40 kilométe-r/ó-rás sebes
kezdtek, vállalták, llogy az ségkorl<itozást végig sikerült 
1961. december 31-i határid-St betartanunk. Itt szeretném 
előrehozzák ,;1.eptember l-re. még azt is megemlíteni, hogy a 

Az aluljáró építésének ha- m unkálatok során 15 OOO köb
láridejét ez év tavaszán to- méter földet leellett meqmoz
vább csök-kentették a hidépí- gatni, ezenkívül 180 tonna 
tőle A felszabadulás 16. évior- göm úoosat és mintegu 2300 
dulója tiszteletére tett vállalá- köb méter betont épitetbünk be. 
saik között ugyanis az is sze- Hogy ezt a modern, zárt vasrepelt, hogy az alkotmány ün- betonszerkezetű vasúti aluljánepére befejezik a munkát. 

Augusztus 20-a előtt három rót az alkotmány ünnepén, 18 
nappal jártunk Tatabán, a-fel- héttel a tervezett határidő előtt 
són. Az aluljárót. amelyen az átadhatták rendeltetésének, 
utolsó simításokat végezték, mindenekelőtt a 2-es építésve
Evess Antal mutatta be. / zetöség dolgozóinak jó hozzáál-

- Három· fázisban t·égeztük , lását. szorgalmát dicséri. 

Szegedre került a Vasúti Főosztály 
és a szakszervezet vándorzászlaja 

Engedélyt kért a Miska - E�ek mó r rendben t'ati
- Ehhez mit s:óltok ?  Enge- ' na.k - mondja az ügyeletes 

delyt kért a l\1isk-a - törte li• z• - mos pedig nézzük meg 
meg a pillanatnyi csendet Ker- mi van a p1.,;ga-berlinjvel. 
Tesz felugvelo. - Úgy látszik ,Jókor éi-keztünk. A koc,i- A szegedi igazgatoság dul- , Rácz Kálmán, a szakszerve-
még t<il'ol z-crn a gunr.�. ,·,z,a,ali',k éppen azt igvekeztek gozói nagy zeruen álltak helyt zet megyei bizottságának tilká-

A Miskát a kecskemét-la- 1 megrna_gyar:izni az utnso!rnak. az első félévbe11, Ennek elis- ra nyitoita meg az ünnepséget, 
jc.smizsei s,�•mc\\ von.Jtut_ bece- h_ugy a S:ójia-B,:rli11 és a S:ó- j merését jelen lelte az augusztus majd Borsodi János. az igaz-
zik Í/!V a Xyugatiban. mar re11, p.a-Praga Jaratu bohiar ko- ! r n-án Szegeden meg,arlotl ün- gatóság vezetoje számolt be a 
elfeleÍtették. amikor az el•o- csikbul zitlljanak ki. men Va<úti ,, .,ndélet. Egy ftlitú blu>nv.ra i!ye<1 eim•f adna :ru

;��,1�.i: nepség: A Vasúti Foos�taly és végzett munkáról. Elmondotta, 
Pek érkező bukaresti �y�r�. nzok m_uszaki h! ba 1::iiat t ki�o: fi:�n!Ítm��!;:1f���;.t� A ":�7«-�;;

0

��1!:�;�u;���!<;1k ablakait nád- a szaksze1·vezet kozponti t eze- hogy a szolgalati helyek dolgo
&melynek. menetrend !';Z.er1n1 �-outndok. A nen,etul beszelo padiókboJ k-és.l:atett�k, a ko("Sfrrnd"zők oithooa. A.mikor Ienc�f",·egre tösége vörds 1:a ndor.:asz.lóját zój - alkotmányunk törvé-
7.35-kor van az érketési. 8.40- u�yelete, 1 • is segíte1 t a ba- l<aptuk, a három <lolgo,A éppen Mli p,h,nojét tültOtt.- ,101�. 

j 
vehették at a ja mu nka jutal- nyernek szellemiben _ kóZL>S 

kor pedig a1. indulási ideje. en- jon. Hog,· g}or,abban menjen ('.\fTI Foto Lajos G3 örg, felv.) maként. ' erofesz,téssel. a különboző 
gedélyt ké1·t. \ ,,,,.,...., .,....,,.. ·,-...u.•,v,.,,.·.�·,,,,,."""'J,,,/\""--•;......._.N�,...,..,.., 1-,•�,,..•,.,.;.-,...,vr-�t,,l'fYv.,A.•,..,.,,..oy,,,,v,.•"""'v..v-·"•.,.,•�-NJ,,.·�-�/\,",,._,.;..-,.,.,4.,A•f't.V,.•,..,..,.,-,,.;,.•�·�N"'-v-·I\V-"NiN"-J.A'IY.A'Ni.A'A...A'"-- szolgi>.latí ágak egymást segít-

- Munktira ]°el. kezdődik! - t : ve tettek eleget a szállítási fel-
hangzik a paranc,. 1 . . . , , . � adatoknak. 

. _, . . . ,. Decem berben lesz k�t é1•e: '/II. �/r '1c 301. ísme;,k mar egymast, 1u- < Jelentős mértékben se ítet• A lublun _pno,, sarga é, zo;d / hogy a La,1dler JannuJavito 1r1f17!1l:n. 10 s::en tala/kozásuk>-a a félél-en- qék a tervek tel "esft ''ét 
g 

fény_ek Je_Iz,� a vonatok L! t Jal. }  kocsin.s:tolyán dolgo?ó Lencsés ULJU ként rende=ett csa ládi estek is < cialista cím , t { d ��b .-:-�
z
t A ter�elv,g)"amk ,·�

1

lt'.""in;o� }  Ká rol:1 Jek- es teng<'l11agyjat'Í- jó a/k·al ma t jelentenek. Itt bi- { • �r- uz __ �
-

u„a_ 0 · 
kat d1kh,lnak. ,A vu 1okeze,o_k ; ro bnpád1a beka prsolódott a /7 '" • /J �• • 'd : / -1 :/-. � / zony szóbakerúl minden. még r A 31-1 hngád kozul _ed_dig 
pedig UI(,\" k_apKO�Jak a hébl.:- ( � :ocial, .,to brigod mri:ga lomba. a, uana,1111- 'fl tl e1e,eno1 a férjek ot thoni t•iselkedése is. � 14� ,!'ye�te el a szo�iah�a 
ket, hogy al!g grnuuk szem� }  A:ok a célok lelkl'SÍtették őket l) 1 s akire panasz ran, nem ke- \ brig�d c1me!: 21 pedig mar 
mel követni. A swlgálattern )  is. amelyek O tobbi új útra lé- riili el a .,fe;mosást''. � a cunmel ,aró oklevelet. 
asztalán csörögnek a telefono�. , pe t t  brigádot: �:ocialista; mő- köszonrést a bngadtagok s:.ii- nyíték az a nyílt és őszinte r-;, 

) Az igazgatóság vezetője meg. 
néhány Jépés,el arrébb pedig. ) do11 él ni. r/olqo:ni .  tan ul ni. A letés- 1,0011 nfrnapja a lka lma- hn ng, ahogy Borbély Gyula be- � < emlékezett azokról a fiatalok-
mint párjill hi,•o gerle. úgy � H tagú Lencses-brigád apri- bál. A n<'héz munka kö:ben ;8 szélt megt·ál to::ásának törté- , • , . � ró! is, akik a szakma ifjú mes-
búgnak a biz•osítóberendezése- � lis ba n Ju rij Gaga ri11. a ,·ilág netérol. 

Lencse s Karoly, a 29 eves, � tere cím elnyei·éséért versC'-
i.et elforgutó kilincsek. > el ö űrha1·ósa nri-ét i•ette fel törődnek egymá.,sa l. hogy sen- mo_zgekonlf  laka_ t_os val_am_ eny_- ) nyezve. segítették az idősebb 

; kit se érjp,r baleset. Korú bnyik - Solc b<1jt ulcozott nekem a; ny, gondJat ba t ' d  - Figyelem! Gyorsrona t ér- ;: é.� m ost a ,ieg11edik t·állalá.,át Fei-enc a brigád re-eto h�l11et szeszesital és talá n sohase tud- l" k 
. _,a_ a sz1

0
1·en t11- � olgozók munkáját. 

kezik Varna, Const.a n�v. Bu.ka- � telJPsít i. Az alá bbiakban a ki- tese így nyilatl,ocntt erról: - tam i·olna leszokm rőla, ha a 
s
,
e _'.. en ne a brigadnak. szer- { Számottevően növelte az 

rest Bi11arkeres�tes fel ól a ( tűnő kollektf.-o élPtéröl szerpf- - Náhrnk már nincs s=éthil- fi1ik nem segítenek. Először 
ee.�

z° ;:wnkat_ és gondoskodik l eredményeket az a 36 szolgála 
csaT�ok harmadik

-
1·ciga n ura! A ; nénk képet adn i az of Pasók- a

d
n:o

b
. agy

i 
!7W!�en feladat�t . 

ti hely. amely most az élüzem
-

. . . . . . " . , nak zas. Amióta swcialista br;god megígértem nekik, hogy nem i o en e i•egezzenek. Az z ra- � . t 1 .d 1;aganvok mellett keriuk t·i- > · lettünk, mi 11de11 e 111ber együ1;é fogok többet inni. de az ígé- nyitást a•onban nemcsak eg e- < c,_m u aJ onosa lett, vagy ve-
g í::ní!  - tájé!wztalja az uta- � i---,.-i tartozik. fia pétdáut az egyik retemet nem tudtam megtar- dül végzi . ..i. brigádtagok � • { ze_ngazg_atóL illetve igazgatói 
zc,i<özönséget a hangosbemon- � � ,nu. l'katál'ram s:o·l  nekem, tani. Jgy aztán eli•onókúrára g"k· ,·s re's-' ·e . k bb T,° ., e!tsmeresben részesült. Dicsé-
d .  . • ,, � � 1; sz11e a a n  , a- 5  t ·n r k .. .. o. ; A GagaTin-brigád abban a houy segítsek felrakni  egy !ők- jelentkeztem és az orrosi keze- nicsek Guörgy es Galbacs· Ist- � :.- 1 

h
e ;á 

a
ál 

·ozo� �agyar-ro-
A tájékoztatás ,·égén indo- t kocsiosztályi részlegben. a tokot, máris ott t•agyuk mellet- lés has:::nomra rolt. ván példáu l a társadalmi mun- � v�

an 
!"

a
d f lo_�as e� a ,;o_O•as 

kolt a figyelmeztetés. men } G lTI-ban dolgqzik, ahol a te. Itt nincs t'i.,zá)ykodás. osz- Megi·á!to;;ását a brigád�·e- kákat szervezi. Havonta min- 5 t· 
na

h
_ o_go�, ,  me . a _ezd�� 

ilye?kor az utasok és a _Yára- � né_gyte,!ge(y_e_s külön_leges_ !<':- tozkodás a munkaban. Ez azért zető és az egész brigád öröm- den br_igádt�g 4 ora tá�sadalmi {·,;,u:
e
k-�tzs;�! t 

e�lenere is JO 
kozok egé. z tömege lep, el a � cs1kat 1ai.:1t1ak. KemenykoiPsu, jó, mert igy több t·ago11t tu- mel fogadta, hiszen Borbély munkat t>egez. Ez foleg i•as- < • 

a ec�Z e · 
peronokat. Az 509 a számú ;< fia tal lakatosok a brigád tag- dunk megjavítani és nyugodt Gyula. nagyon ügyes lakatos, gyújtésbőZ és a munkaterület � Nemeth Jozsef miniszterhe
�yors éles füttys. al 9.08 óra- >. ja i. Nem egullamar ijed nek légkörben, bará t i  hangulatban gyorsa n és pontosan tud dal- - e;; elég kiterjedt - takarí- { ;yett� , _a l'v�AV v_ezé1;gazgató-
kor. tehát 73 perc késéssel ér- t meg a munka nehézségeitől. folyik nálunk a munka. gozni. tásá ból te,·ödik össze. Nagy � Ja kosz�n�etet feJezte h":i az 
kezik a csarnok h'l:rmadik szá- { Talá� fr_á::._isként hangza,'ta _e s tegyiii,; ho: cá mindjárt : 

r-;, iw:iklós, a .legfiatalabb. a bri- ? iga�gat_osag d�_lg<?zói�ak, maj_d 
mü vágányára. Két perc sem :; mega1lap1ta , ha az igazsagrol megvan ennek a b l'igádtagokra � gad pénztarosa. Havonta min- < tovabb: _helytállast es sok si-
telt el. a csarnok ne"yedikre � nem. tanúskodnának a brigád nézve a; kedve2ő a n yagi oldala denki 2 forintot ad a közös ? kert k1vant. 
befutott a 909-es szófia-belg- { telje_sitményeit bizonyító szá- is. S-zépen keresnl'k, és a juta/- A b rigád tagjai mindannyi- k�szába és _ ezt a pé�:::t, kultu- � Gróf József, a vasutas szak-
rádi, a hatodikra pedig az � mol,. mazások alka.1máz•al sem fel ej- an ,részt vesznek a poli tikai ok- -ri:zis _cél;azkra fordit3ak. Ko- < szervezet titkára a baleset-
509-es bukaresti. > Idei el.só féléi·es ter1.:üket tik el őket. llltasban. Egyesek pártszem.i- -rab_nyik_ J:ere!zc a p�nt�s. mun- 5 mentes szolgálatra hívta 

> 109 7 • l 'k t l . 't tt 'k 
náriu mokra. mások a Munkás- kakezdesert es befe1e�esert fe- ? f 1 t· lm t , Az addi" aranylag csendes ;; · szaza.e ra e Jesi e e ·. f"i'"1 akadémiára jártak a múlt ok- lel L ő .. - < e a 1gye e .  Hangsu-

pá,yaudva1'.' pillanatok alatt � Havonkénti vállalásuk 106 szá- L!.:J tatási évben . Két olyan tagja " · e
rz,y�l 

d .:on  a ki_, ltu_ros. f lyozta annak szükségességét 
.bábe!lá" változott Mindenfé- { zalék volt, Júliusba n mintegy Sok vihart kellett kiállnia a is van a brigádnak, akiknek �z

· �-n . s o
l 

1 "
l 

a mozi- es a � hogy vezetők és dolgozók min: 
Í.< kiáltások orosz i-témet cseh t 10 százalékos normaTendezés nincs meg a VIII általanos is-

in az,egye <ro · � dig támasszák alá politikai ne-
lengyel, jug� zláv: romái{, bol: }  VO!t ,11�luk. _ezutá,'1 101 s::áz�lé� t����f 6t!·

t. 
a;;i�e�g�

z
t�s:et: kolája. Pril,éli Gusztáv a doz- _Sokat, je(ent a brigád fejlő- � veléssel a gazdasági munkát. 

gár és magyar üd\·özlések. } elerese! 7::a llaltak., Le�t!tob!J� katosok is emberek és a jó gozók általá nos iskolájában ��se �za_mara. �agy lfgjai _kö- f Zsiga Lajos, a miskolci igaz-
Ezekben a percekben ú�y tű- ; eredm.enyuk I03,- saazalek tulajdonságok mellett hordoz- fogja elvégezni a VI. osztálut. :e �z�mz� _Szabo 1ftvan muve- ? gatóság helyettes vezetője a 
nik. mintha nemzetközi rande- ;. volt. nak. magukban rosszat is. A Pi ntér Mihálynak a VIII. �et:; e_s _r-.emeth .zan�s reszort- < miskolci igazgatóság dolgozói-
vú színhelye lenne a N1,ugati 1 - Minden feladatot szlve- munlca során. a liogy minél job- osztályba kelle11e beira tkozni t•e�eto is. Az_ elo�b, _r_e_ndsze- { nak údvözletét tolmácsolta, s a 
pályaudvar. -,. sen 1;állal a; Gagarin-brigád. ban megismerték egymást. ki s hogy ez i,a/óban megtörtén: T�s_en tart !"1:'8:aki ta1ekm:ta: { 1ászlót e szavak kíséretében 

_ Kérem, mikOT inclu! a; i Szakte,·ületükön kívül is dal- is ütköztek ezek a hiblk. jék. ahhoz kell még nehá ny tok�t a �7:ga<?nak,_ a� .. utóbbi 2adta át: 
_ • • , 1 . i poznalc. Júliusban például 32 beszélgetés . . .  pedig pohtika, feJlodesuket se- � . . • mos�kvai gyors . . . .  Melyilc a. , d b k ·-z-· l k . l . , Volt példá11 l, aki ke·resetét giti Legutóbb például a brigád � - Sok sikert kwanunk a; 

berlini kocsi? . . .  Ez a kocsi !, . a� .  -t o_n eg�s . ·oci\a \,azk nem adta haza rendesen a csa- A Gaqa.Tin-brigád életének név
.
adójának Gnqorinnr.lc él ) szegedi igazgatóság dolga2ói-

Prágába megy • Hol talá- � ,iat asa is e t•egez e · · 0 ládjánalc. Pénzének nagy ré- egyik jellemző vonása, a kö- tér "l I t t.t 
· ·; -

1 

' ·  e-
< nak Vigyá0"anak a zászlóra;! 

l „ k
. · · :k , l il11en csoport kellene! - (gy • ·i l k „l · ·tt N 1 zös szói-akoza·s. Havonta egy- 0 ar O · 1IP "·• l'OV ncLgvon „ s- , ·  1 . -k-om a varsoi ·ocsi at .  . . . � él k a ·k b . ád ' l s- bó szet t a ra; o to e. em ·vo t ércehes k:s �:ila�.ist 1 _ kamo .1ona azzal, hogy az 

� v e. e 1 • a; ;;ig ro ,a; kö-nnyii beleavatkozni eb be, szer közösen mennek moziba, . 
· ; igazgatóságok között folyó ver-

Szórakozott utasok i Istvan m1wezeto. hiszen ez már üzemen kiviili negyedét'enként pedig színház- - iw:1 csak a földön járunk, :c senyben, az őszi forgalom alatt 
� f"i'"1 dolog, mondhatnánk magán- ba megy tU egész brigád csa- d� �.z:ert példaképünk-riek te- � kemény munka következik A 

A vasutasoknak ilyen és ha- � L!:J ügy. Mégis, mivel a= illető sa- ládostul. .4u;;r,uztus l9-én. a �znt!uk �agarint. a hlis szov- } miskolciak vissza.hódltarn' 11 
sonló kérdésekre kell válaszol- ( A Gagarin--�i:!oá_d1?4n eleve- ját érdeke és a; kollektíva ér- Pr.városi l',;n.o�cir�w.z elc'ladcí- Je� '\T1'1J3ost. aki olua� _1;agu di- � többi igazgat6sóg pedig aze�et
nluk, miközben gyors ülemben i. nen él a kozosseg, szellem. d.eke is megkívánta; a; közbelé- •át lát tik. csoseget •urzett 11azaJa.nak - � né meguerezni a vándMzász-
végzik a szerelYények összeál- � NPmcsak az u nnepekre ta;rt� pést, .,kezeli'sbe 1Jették" ezt a Ilyen alkalmakkor a brigád- erekkel a szavakka l fejezte be ? lót, 
lítását. Az utasok pedig a hosz- � pat,iák egymás megbecsülését, fia tal nősembert. S hogy ez tagok feleségei is találkoznak előadását Németh J6.•1f>S. � nú utazás és a nagy meleg mi- bár nem mulasztják ei a fel• mennyire sikerült, arTa bizo- egu1ná.ual Az u • .acra1;01, ü L. I. t .F.Éládl Sándor 

Szeged 
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Forgóváz nélkül is futhat hosszú kocsi 
Elhagytuk már Gyór állo- amely a legjobban megfelel a 

mást. Túl vagyunk a pályaud- modern, könnyű kocsiszekré
var váltóin és mivel elóttünk nyek viteléhez. Világszerte tért 
szabad a pálya, egyre gyorsuló h6dít az a törekvés, hogy a 
sebességgel fut velünk a vonat. vontatott jármút•ek lehetőleg 
A személykocsi, amelynek fo- minél kisebb súlyúak legye
lyosóján többen is állunk, a nek, hogy a szerelvénJ'ekben 
Bam 4117-es jelzést viseli ma- növelni lehessen a hasznos 
gán. Futása sima, egyenletes. súly arányát. A Jordán-Bene
Nem is vennénk észre, hogy dek-féle forgóváz nélküli több
már száz kilométeres sebesség- tengelyes futómű jól szolgálja 
gel robogunk, ha nem látnánk, ezt a célt a súlykönnJités 
hogy milyen gyorsan „szalad- szempontjából is. A PTOtotí
nak" el az ablak elött a fák vusként kipróbált Bam 4117-es 
és a villamosvezeték tartóosz- személykocsi 24 méter hosszú 
lopai. és 16.5 méter 1.·olt az eredeti 

lan éjszakájukba került. amíg 
elkészítették a terveket. Hiva
tali munkájukon kívül nagyon 

sokat dolgoztak az új futómű 
elkészítésén. Végül sikerült be
bizonyítaniuk: futhat hosszú 
kocsi forgóváz nélkül is! 

Jordán Imre és Benedek Já
nos. a két újító a maguk érde
meiről nem szívesen szól. An
nál jobban dicsérték beszél-

Fokozzuk az öntev'ékenységet 
a balesetek megelőzésében 

getésünk alkalmával a Landler Orjáratunk cikksorozatai 
1 Jármű.jai·ító megmunkáló számtalan esetben mutattak 

osztályának vezetőit és dolgo- rá azokra a ma még tapaszzóit, mert lelkiismeretesen és talható hibákra, lazaságokra, a vártnál elóbb készítették el a nem egy esetben vétkes mumegre!'�elt alkatrészeket. lasztásokra. amelyf'k meg-

gálja. Másodlagos, de nem 

kevésbé fontos tevékenység és 
mondhatjuk, szintén a meg
előzé�t szolgáló ténykedés, a 
megtörtént esetek vizsgálata, 
jelentése és helyes taglalása. 

szor tapaszialti1k azt a körül
ményt, hogy egy mindenki áJ. 
tal közismert baleseti ve 
szélyförrást az illetékes szol 
gálati vezetők azonnal meg 
szüntették, azonnal elókerii, 
a szükséges költség, anyag { 
munkaerő, amikor ebből bal
eset származott. De elókerill
tek ezek az eszközök akko. 
is, amikor a szolgálati vezet, 
szigorú felelősségre vonásá. 
helyeztük kilátásba. 

- Jól szalad a kocsi - je- 1 forgócsap távols4ga. A két for
gyezte meg Bun József músza- góváz 1 1  tonna súlyú volt. Az 
ki fótanácsos a sebességi pró- új futómtivel mintegy öt ton
ba vezetője.' - Ke;;:detnek ez nás súlycsöklrnnést sikerült ed
igazán szép eredmény . . . dig elérni. s amint a feltalálók 

A k1serl_!é'tek még folynak, de szüntel,ése a vasút baleseti a� ered1;1eny már nem leh1:,t helyzetének további javitávtt�s. Nincs messze az az id?, sát szolgálja. amikor a Pullman-féle forgo-
1 

. .. vázak „kimennek a divatból" Mmt emlftettuk, a bal-

A megelözés kérdése is 
rendkívül széle.s skálájú. te
vék,enységet kLván valameny
nyi dolgozótól, vezetötöl, 
amelyek többsége kötelesség
szerűen, egyrésze humanitás
ból hárul valamennyiünkre. 

Valóban érdemes megjegyez- �on�iá1', ;mnél jobb eredmény 
ni az elóbb említett kocsiszá- ,s elerheto. és átadják helyűket egy kor• esetelhárítási tevékenység Jeg-

szerű, űj berendezésnek. jelentősebb feladatát maga mot, hiszen ez az első olyan 
bb f k hosszú személykocsi - nem- Tö millió orintos megta arítás Lól"lncz János az elhárítás, a megelózés szol-

csak hazai viszonylatban -, 
amely forgóváz nélkül négy
tengelyes futóművel szalad. 
Vasutasok számára nem kell 
magyarázni, hogy mi az a for
góváz. A múlt században talál
ta fel egy Pullman nevű ame
rikai mérnök, aki saját gyárá
ban valósította meg találmá
nyát. Azóta rengeteg féle for
góváz készült világszerte, de 
Pullman találmányának lénye
gét mindenütt változatlanul 
megőrizték. S most ezt változ
tatta meg Jordán Imre és Be
nedeTe János, a MÁV két mű
szaki fóelóadója. 

Hogyan született meg 
a találmány ? 

Jordán Imre a vasúti kocsik 
alapos ismeróje, aki már 33 
éve dolgozik a vasútnál, így 
nyilatkozott a találmány meg
születésének körülményeiról: 

- Tavaly májusban a máso
dik gépipari hét keretében 
,. vasúti kocsikonferencia" volt 
Győrött. Ezen a konferencián 
egy nemzetközi hírű külföldi 
professzor, elismert kocsiszak
értó részletesen foglalkozott a 
pullman kocsik mű.szaki prob
lémáival, a megváltoztatására 
irányuló eddigi kísérletekkel. 
A professzor megállapította, 
hogy a ;elenlegi fo.-góvázas 
1'endszer véglegesnek tekinthe
tő. Ez a megállapitás felkeltet
te érdeklődésünket a probléma 
iránt és Benedek barátommal 
azon kezdtük törni a fe;ünket, 
hogyan lehetne mégis megvál
toztatni a hagyományos puZl
man rendszert. 

Ezután elmondta, nemcsak 
arról volt szó, hogy újfajta 
megoldást találnak, hiszen ez 
önmagában semmit sem jelen
tene a jól bevált forgóvázakkal 
szemben. A cél az volt, hogy 
olyan műszakilag tökéletes, 
könnyebb súlyú és olcsóbban 
elóállítható futómű készüljön, 

A találmány jelentóségét te. 
kintve igen nagy reményre jo
gosít. Bizonyosra vehető, hogy 
ha majd üzemszerűen, széles 
körben fogják alkalmazni ezt 
az új futóművet. akkor sok száz 
millió forint megtaka.-itható a 
népgazdaságnak. Egy kocsinál 
például az 5 tonnás súlycsök
kenés révén 35-40 ezer forint 
értékű szénmegtakarltá5 érhe
tó el évente. Az új futómű 
üzemszerű gyártása csak fele-

Virágos megállóhelyek 
Szeged állomás dolgozói az l gok gondozásáért, a peron tisz

úgynevezett „senki földjé"-ből 
I 

taságáért. 
virágzó parkot létesítettek. Pél- Oszeszék megállóhely pálya
dájukat a megállóhelyeken I óre, Völgyesi György jóelöre 
szolgálatot teljesító vasutasok tudta, hogy a nyáron nyugdíj
is követték. ba megy. Mégis lelkesen mun

annyi anyagot és költséget igé- Vonaton utaz\·a, Vilmaszállá- kálkodott Farkas Andrással és 
nyel majd, mint a hagyomá- son egy vig nótákat fütyörésző Borbola Györggyel azon, hogy 

Ezúttal azokkal a feladatok
l<al kívánunk foglalkozni, me
lyek hivatali kötelességként 
jelentkeznek elsóso•·ban a szol• 
gálati vezetők számára. 

A MT nagy jelentősé<iű 
20!!0/25•1952. számú határoza
ta kötelességévé teszi a szol
gálati vezetőknek üzemükben, 
szolgála ti helyükön a balese
tek megelőzésének megszerve
zését. 

Mit kív í11 tehát szolgá
laU vezetöinktőI ez a ren

delkezés? nyos forgóvázak gyártása. vasutasra figyeltem fel. Takács a megállót virágossá tegye. 
Az újítók és mindazok, akik Szorgalmuk nyomán az utasok Elsósorban nagyfokú öntevé-

részt vettek a prototípus elké- János szabadn.dpos páZyaör jó- kenységet, a rendeletek vég-
szítésében, úttörő munkát vé- kedvűen gereblyézte a virág- ellsmeréssel besz.élnek erról a rehajtásának !okozott ellen
geztek. Merész t:álalkozásba gal szegélyezett, vörös kavics- megállóhelyről is. őrzését, a munkavédelmi hely-
kezdtek, de az elsó próbák ta- csal beszórt peront. Utitársaim Lassan belcöszönt az ósz. A zet alapos ismerését és a je-
núsága szerint helyes úton jár-

, 

. , .. . . té lentkező hibák elhárításá-
nak. S tegyük mindjárt hozzá, elismeresuket feJezték ki a szegedi igazgatóság terüle n ban határozott, gyors "ll ala-
hogy helyesen látta meg az csinosan és rendben tartott levó állomások, megállóhelyek pos intézkedést. 
újítás jelentő�égét Tölgyes �- megállóhely láttán. Később dolgozói gondot fordítanak ar- Szolgálati vezetőinknek nem 
tos, 8: 7. szakosztály ve�etóie 

megtudtam, hogy Takács Já- ra, hogy ezután is tisztán, csi- szabad olyan szemléletet val,s, akt a tervek át_tanulmany1;- ált'tá sát Vér Antal pá- nosan tartsák szolgálati he- lani, hogy a balesetelhárítási zása után gyors intézkedései.- nos v . 0 _r ' 
. . előírások megkövetelése, be-vel lehetővé tette a gyakorlati lyaőrt 1s dicséret illeti a v1rá- !Yilk környékét Sz. S. 

tartása a termelőmunka 
munka zavartalan megindulá- -~:--~-~-----~-~-~-~-------~-� rovásara megy. Feltétlen fel sát. kell, hogy ismerjék a baleset Külön érdekessége a dolog-

megelőzésének, a balesetelhá-nak, hogy az új futómű nem rításnak a termeléstől való valamelyik gyát·ban, vagy elsz.akítbatatlanságát, miután nagy járműjavító üzemben a szállítási feladatok uégre-készült, hanem a Keleti Mű-
11,ajtásához ép, egészséges dol-szaki Kocsiszolgálati Főnökség gozólcra van &zükség. Erre javitómű.helyében. Az ott dol- való hivatkozásunkat az te-

Munkavédelmi felügyelő-
ink az államunktól kapott ha
tósági Jogkör gyakorlása so
rán az általuk eszielt hiányos
ságok záros határidőn belii
li megszüntetésére hívják fe. 
az illetékes szolgálati vezető
ket. 

Az úgynevezett műszaki ki
írások közveUenül bal
eseti veszélyt képező hiányos-· 
ságok felszámolás;tra való 
nyomatékos felhívások tartal· 
rnazzá.k azt a tigyelmeztetés. 
is, hogy végre nem hajtá� 
esetén a, munkavédelmi fel
ügyelőnek bírságolás alkalma
zásához kell folyamodnia, Ma
ga az a tény, hogy a munka
védelmi felüg} elő, aki egy
egy szolgálati helyen c5ak 
esetenként jelenik meg és 
ilyen figyelmeztetést kényte
len kiadni, azt igazolja, hogy 
a szolgálati hely vezetője nem 
tett meg mindent a balesetek 
megelózése érdekében. Szám
talan olyan hibát tárnak fel 
a kiadott műszaki kiírások, 
melyeket lelkiismeretes mun. 
káva.l a helyi vezetöknek már 
kOTábban észre kellett �•olna 
venniök, illetve meg kellett 
L'Olna s.züntetniök. 

A dolgozók biztonságos 
munkáltatásábo:i; szüksé
ges feltételek megteremté
séért elsősorban a szolgá,-

gozó szakemberek Gál Sánd_or 
szi szükségessé, hogy még vezetésével szívvel-lélekkel 
mindig gyakran találkozunk S ha az intézkedéseket elmu-dolgoztak, hogy sikerre vigyék 
olyan szolgálati vezetőkkel, lasztották, azok megtételére 

la.ii hely vezetője felelős. 

ezt a kísérletet. Büszkék arra, 
akik a dolgozókat veszélyez- hatósági úton is kötelezhetők. hogy ilyen érdekes újítás meg-
tető hiányosságokat külön- Helyesen kell tehát értelmez-alkotásának részesei lehetnek. 
bözó okokra való hivatkozás- ni a műszaki kiírások felhivá-Lengyel reszortvezetö, Lovas 
sal, csak ismételt figyelmezte- 1 sait, . és szakszer:yezeti, bizott-fóművezető, Draskovics és Ba-
tések után és nem egy eset- ságamk ellenőrzo tevekenysé-lázs tapasztalt lakatosok és a 
ben felelősségre vonás alkal- gén _!s ja?íta�i kell. mi,:el többiek tekintete ntlósággal 
mazása után szüntetik meg. a . muszak1 _!{mások egy pel-ragyogott az örömtől. amikor 
Olyan Ül előfordul, hogy a danya _az � birtokukban is az elsó „udvari" próbán lát-
megsziintetettként bejelentett megtalalhato. Feladatuk te-ták, milyen szépen működik l;Z 
hiányossá.got fel sem számol- hát. hogy a hiányosságok meg-új futómű a kanyarokban es 
ták. szünteté..-'ének határidejét, a ,·áltók között. Kellemes ld6t.öltés a kUlt6rvárót>eftmben. A Tonat !nduláüra vl.ró A felszámolás elmaradására megtörténtét kísérjék figye• Persze az újítók is rengeteg két ld&i utas okkozással tölti td�Jél. felhozott indokok általában lemmel s kön:teljék meg munkát végeztek és sok álmat- (Hemz6 Károly felv.) 
ugyanazok, !gy többek között: azok maradéktalan teljesíté-
anyag munkaerö illetve be- sét. Ezen keresztül nagy-
ruházd.si hitel hi<inya. mértékben elósegílhetik a dol-

A közheváltó rendszer 

bevezetését kérik l(elenf öld ön 

balesetek megelőzése végett 
Kelenföldön feltétlenül tenni 
kell valamit. De vajon mit? 

- A közbeváltó rendszer 

bevezetése sokat segíthetne 
rajtunk - vette át újból a szót 
az állomásfőnök helyettes -
Csökkenne a dolgozók igénybe
vétele, lényegesen t.öbb idó 
jutna, pihenésre, tanulásra, 
szórakozásra. Persze az igazi 
segítség az lesz, ha majd egy
szer sor kerül a pályaudvar 
korszerűsítésére, bővítésére és 
a személyforgalom lebonyolí
tására aluljárós szigetperonos 
kiképzést kap a pályaudvar. 

, , gozók biztonságos munkafel-
� d�l!l'ozokat veszelyl'Zte- tételeinek minden területen to b1a.nyosságot; fenntar- történó meavalósítását tásábM egyik okot sem � , ·_ 

lehet elfogadni Ha a szolgalati vezetek be-. tartják, illetve betartatják a 
Jól tudják ez;t szolgálati ve-- munkavédelmi elóírásokat s 
zetóink is és a tapasztalatok a szolgálati helyeken nem tű
azt igazolják, ezek az okok rik meg a lazaságokat lénye
nem minden esetben felelnek gesen csökken a baleseti ve
meg a valóságnak. Jó néhány- szély. 

Reggel 6 óra. A kelenföldi 
pályaudvar pénztárait és a fel
világosító irodát szünet nélkül 
ostromolják az utasok. A váró
termekben és a peronon is so
kan várják a Déliből vagy a 
Keletiből induló vonatjuk ér
kezését. 

Állok a tömeg:>en és figye
lem a pályaudvar hétfó regge
li forgatagát. A fiatal, nyurga 
szolgálattevónek egy perc 
megállása sincs. S még így sem 
gyózi egyedül a menesztést. 
Ha egyszerre több vonat fut 
be a pályaudvai-ra, a naplózó 
segít neki. 

Nincs megállás 

Jellemző a nagy forgalomra, 
hogy 6.56-tól 7.03 óráig, tehát 
hét perc alatt hat személyvo
nat járt be vagy ki az öt foga
dó. illetve átmenó fóvágányon. 

$s még azt mondják, hogy 
Kelenföld kis pályaudvar. Ha 
a méreteit nézzük valóban ki
csi és korszerűtlen. Forgalmát 
tekintve awnban igazi nagy 
pályaudvarrá lépett eló az 
utóbbl években. A megnöveke
dett forga}Qmról azonban hadd 
valljanak a számok. 

- Reggel 5 és 9 óra között 
47 személy- és mintegy 50 te
he-rvonatunk van - mondja 
Vinkóczl Károly állo
másfónök helyettes. - A vi
dékról befutó és oda induló vo
natokkal utazók száma, csak 

azokat veszem alapu.Z, tikik 
Kelenföldön szállnak fel vagy 
le 25 ezerre tehetó. A hét vé
gén szombaton és vasár-nap en
nél jóval nagyobb az -utasok 
száma. 

- A pályaudvar forgalmát 
illetően szolgálhatunk egyéb 
adatokkal is. Jó magam a ko
rábbi években itt Kelenföldön 
voltam forgalmi szolgálattevó. 
Abban az idöben, lia 12 óra 
alatt százhtísz vonatunk volt 
a.z má.- nagy eseménynek szá
mított. Ma l2 óra alatt kétszáz
harminc, 24 óra alatt négy
százhatvan vonat sem ritka. 

- A dolgozók bírják a nagy 
iramot? 

Emberfeletti munka 

- Nehezen - volt az ószin
"e válasz. - Túlzás nélkül 
mondhatom az idei nyári for
galom nagy próbatétel a pálya
udvar személyeztének. Bizony 
sokszor emberfeletti munkát 
kell végeznünk. Ott vannak 
például váltókezelóink. Vala
mennyien munkához szokott 
emberek. mégsem akad közöt
tük olyan, akit sérvvel ne ope
rál tak volna, vagy ne lenne 

viszeres a lába, a nehéz. meg
feszített fizikai munkától. 
Képzelje el, hogy van olyan 
menet, amelyhez 27 váltót ál
lítanak. Tudja mit jelent ez? 
Ha csak átla.gooan 27 kilogram-

mal számolom a héblíveZ emelt 
váltók súlyát, néhány perc 
tilatt 350 kilogrammot keU 
emelniök. S ez igy megy egész 
11ap. Nincs az a rakodómun
kás, aki 8 órai munkaidőben 

többet emelne. mint a mi vál
tókezelóink. 

- A szolgálattevók sem bír• 
;ák sokáig - kapcsolódott a 
besz.élgetésbe Csiba Ferenc 
főintézó. ügyeletes tiszt. 
Egy szolgálattevő és egy enge
délyes távírász idegei már fel
mondták a szolgálatot. Idegi
leg fáradtak a t.öbbiek is. So· 
kan el sem tudják képzelni mi 
megy itt Kelenföldön a reggeli 
és a délutáni vonatcsoportok 
idején. Egyik vonatot egészen 
a kijárati jelzóig kell előre
huzatni. A másikat a felvételi 
épülettel szemben. vagy még 
hátrább állítjuk meg. S mi
közben ezekr61 a vonatokról a 
leszállók rohannak a jármű
vekhez, vagy ellenkezőleg, a 
csarnokból igyekeznek az uta
sok, hogy mielőbb felszállja
nak, az elsó vágányon vonat 
halad át. Fantasztikus látvány 
ez, s szinte csodálatos, hogy 
nem történi k  baleset. 

Valóban nem mindennapi 
jelenség, amikor az elsó vagy 
a második vágányon áthaladó 
gyorsteher utat vág magának 
a tolongó tömegen. S mivel a 
1övóben mind a személy-_ 
mind a teherforgalomban to
vábbi növekedés várható, a 

- Székesfehérvárott és Fe
rencvárosban már bevezették 
a közbeváltó rendszert - ve
tettem közbe. 

- Igen, Székesfehérvárott 
megoldották saját létszámuk
ból. Ferencváros pedig kapott 
némi béralapot. Mi kizárólag 
csak béralappal tudnánk be
vezetni. Nekünk ugyanis sem 
kezelóink, sem vonatkiséróink 
nincsenek. akik közül bizony<><: 
átszervezéssel - mint ahogy 
ezt a fehérváriak is tették -
házon belül megoldhatnánk a 
problémát. 

A kelenföldi ,,asútasoknak 
segítségre van szükségük. Se
gítségre. mert ilyen körülmé
nyek között nem sokáig lehet 
balesetmentesen dolgozni. 
Azok a dolgozók pedig igazán 
megérdemlik a segft.séget. a 
közbeváltó rendszer bevezeté
sét. akik fizikai erejüket és 
egészséirüket is feláldozzák a 
\•asútért. 

Visi Ferenc 

Alkotmány ünnepi műszak 
a békéscsabai kisvasútnál 

Békéscsabán az alföldi kis
vasút dolgozói szoros össz
hangban végzik munkájukat a 
nagyvasútlakkal. Az együtt
működés szellemében, a szállí
tási feladatok maradéktalan 
elvégzése érdekében határoz
ták el a kisvasút főnökségé
nek dolgozói. hogy augusztus 
7-tól ünnepi műszakot kezde
nek az alkotmány tiszteletére. 

A műszakban 26, a szocialista 
b1;gád címért versenyzó kol
lektíva is részt vett. 

A hét hétig tartó verseny 
méltó folytatása a vasutasnapi 
műszaknak. Az eredményeket 
tíznaponként értékelik, a szak
szervezet termelési bizottságá
nak bevonásával. 

Borbíró Lajos Békéscsa 1-ia 

Kettős ünnep Egerben 
A miskolci igazgatóság te- ,

1 
galmi és a szakszolgálati ve

rületén elsónek Eger csomó- zetók, az állomás és a fűtőház 
pont nyerte el a.z élüzem cí
met. Éppen f'zért augusztus 
16-án az egri vasutasok ket
tós ünnepet ültek. 

A szakszervezeti székház
ban rendezett ünnepségen 
megjelentek Soproni József, a 
vasutas szakszervezet titkára. 
dr. Pásztor Pál. az igazgató
ság vezetóje. a csomóponti, a 
városi és a megyei pártbizott
ság képviselói, a helyi moz-

dolgozói, valamint azok csa
ládtagjai. 

Az igazgatóság v�zetője be
szédében ismertette az ered
ményeket. Első fél évi tervü
ket 105.3 százalékra teljesítet
ték az állomás dolgozói és a 
fűtőháziak is 104 százaléko� 
ere<lményt értek el. A jó 
munka jutalmaként 19 kiváló 
dolgozó jelvényt és 12 oklet•e
let osztottak ki. inajd 15.5 dol
gozó kapott pénzjutalmat. 
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A termelékenység emelkedik, 
a kocsihiány növekszik Záhonyban 

Az alkotmány ünnepén átadták rendeltetésének 

Debrecen állomás új felvételi épületét 
- KY-kocsika.t? A 12-esre csivizsgá,lók mennek. trted,

\ 
Nem kisebbről, mint az anyag 

7te7>i tudtam semmit hozn,i. Géza? forgási sebességéről van szó. 
Befullnilok ezu! a szénne!. Az Az lehet, hogy a Géoo érti, Meg kell említenünk még a 
,.S"-kocsika.t deszkáva,l . • •  Van de egy kívülálló nemigen tud- politikai nevelőmunka f0111tos
,Sáncwr''-kocsink is . . .  Négy jl: mire vélnd ezt a . beszél�e- ságát. A környéken különböző 
k,o · d h k,ett" keU tést, amely a záhonyi állomas- rémhírek keltek szárnyra. csm,_ e uszon: 0 e- 1 főnök irodájában zajlott le. A Ezekre éppen a vasutasok ne. Huszat e,-edeti áUapotban besml,getésből az mindeneset- tudnának legjobban rácáfol
k.el!_ visszaállítani._ Huszc-nöt re kitÚln.Ík, hogy itt serény ni: A smks:rervezeti biwttság
�di,g megy a vasercre. A ko- munka folyik. nak, a pártszervezet vezetősé

256 új lakás, korszerű üzemi konyha, gyér kulturális lehetóségek 

Hatalmas perspektíva e1őtt 
áll Záhony. A közelműltban 
kiés.zült el egy korszerűen be-
rendezett, gyönyörű, 1000 s:zie.
mélyes étterem. :E:pül már a 
400 fős mosdó, öltöző. A sta
tisztika bizonyítja, hogy az el· 
múlt néhány esztendő alatt 
256 új la.'l<:ást adba!k át és 
150-et pedig a második ötéves 
ter'V'ben építenek fel. Ezzel a 
tör:zsgá1·da laká&problémája 
megoldódik. 

- Milyenek a ik:uJ.turállis le
het&égek? 

téguíibói gyönyörú kUltúrott
hont építhetnénk - mondja 
az egyik ralkodómun!káls a.ki 
egyben bizalmi is. • 

. 

Gépesített rakodás 

A munkakörülmények to
vábbi javítását jelenti a ne
héz fizikai munkák gépesít.é
se. A befutott árumennyiség 
átrakását mintegy 60 százalék
ban gépesitett úton 01.dják 
meg. De még megmaradt a 40 
százalé<k nehéz, verítékes fizj
k:ai munka. Igy például a 
des2Jkaátrakodás, a kén. só, 
szuperfoszfát stb. A szakszer
vezeti bizottság az állomás 
vezetőivel már többször meg
beszélte a tennivalókat, ennek 
eredménye egyébik:ént, hogy a 
meglevő gépek kapacitásának 
kihasználása 74.4 százialék. 
Birony, más iparágakban is 
szívesen dicsekednének ez:r,el 
az eredménnyel. A koksz
csúzda kihasználása 72,3 szá
zalékos. Az előző évhez visz.o
nyítva ez év első fe!ében az 
átrakási teljesitmény 14,5 szá
zalékkal emeLkedett. 

- Kocsikihaszniilásunk a 

gének mielőbb össze kell ül
nie és ki kell alakítaniuk a 
nép.nevelő gárdát. Fontos ez, 
mert hiszen a környék mun
kásosztáJyát elsősorban a vas
utasok képviselik. Hajlandók 
ebben segíteni a sza,kszerve
zeti bizalmiak is, csak éppen 
meg kelJ szervezni őket erre 
a komoly feladatra. 

Záhonyban szinte óráról 
órára változli.k a kép éli velük 
együtt az emberek, a vasuta
sok is. A ma problémái hol
nap ugyan megszűnnek. de 
holnapután űjabb akadályok 
jelentkeznek. A záhonyi vas
utasok bizonyára azokat is le
küzdik. Főként ha a felsőbb 
szervek több segítséget adnak 
nekik. és több megértést ta
núsítanak irántuk. 

Bérces György 
-- • • • ---

Egy elutasított javaslat 

Az űJ felvételi épület forgalilnl irodája. 

Augusztus 20-án, az alkot
mány ünnepén Németh József 
m.ini$zlerhelyettes, a MA V 
vczéiigazgatója adta át ren
deltetésének Debrecen áUo
más u3 felvételi épületét. 
Ezen a napon hármas ünne
pet ültek a debreceni vasu ta
sok. Az első fél évben végzett 
eredményes munka ala{lján 
ugyanis mind a fútőház, mind 
az állomás teljesítette az él
üzem feltételeket. fgy a deb
receni csomópont elnyerte a 
kitüntető élüzem címet. 

Az űj felvételi épület előtti 
téren mintegy ötezren gyűltek 
össze és hallgatták meg a mi-

(MTI Foto Lajos György felv.) 

niszterhelyettes avató beszé
dét. Az ünnepség után pedig 
már az utazóközönség is bir
tokába vehette az űj épület 
modern várótermeit. 

Mint már lapunk jűlius 31-i 
számában megírtuk, az iro
dákat, a lakásokat és a lak
tanyát már korábban birto
kukba vett.ék a vasutasok. Az 
alkotmány ünnepét megelőző 
napokban a forgalom közvet
len irányítói és az Utasellátó 
is beköltözhetett űj otthoná
ba. 

- Mi!yen érzéssel vették 
birtokukba az új forgalmi ;ro
dát? - kérdeztük Takács Im-

· KAZINCBARCIKÁN ÍGY LÁTJÁK A NÉMET KÉRDÉST 

- Arról bizony bes2lélhet
:nénk - mondja az szb.-titkár. 
A bes.ziélgetésből kitűnik, hogy 
az egész községne.k egyetlen 
moz.ij,a van, illetve volt. Ha
marosan lebontják. Most fo
lyik a vita a Múvelödésügyi 
Minisztériummal, a megyei ta
náccsal, a KPM-mel, mert lti
szen túrhetetlen az olyan ál
lapot, hogy egyetlen kulturális 
lehetőségről sem gondoskod
nak a felsőbb szervek Azzal, 
hogy kell kul•turális létesít
mény, mindenki egyetért. 
Csak az nem tisztázódott még, 
hogy ki építse. Véleményünk 
szerint annak kellene, aiki a 
jclenleg,it lebontja. 

- Azt mondták, menjünk 
be Kisvárdá-ra, van ott mozi 
- folytatta. - Az i9<J,z! Dz 
kinek van kedve 23 kilomé
ternyi távolság-ra moziba já-r
ni. Legutóbbi szakszervezeti 
ta,gg·yúlésiinkön még táTsada-l
mi munkát is felaján.lotittnk. 
A szakszervezet is támogat 
bennünket. 

19,4. tonnás régi eTedménnyel 
•zemben ma 20,2 tonna, s még 
lehetne több is - mondja az 
állomásfőnök. 

Több újító kérte már. hogy 
a godisa-komlói vonal 62-85-
ös számű szeJvényében lévő 
sorompót kössék be Magyar
hertelen4, állomásra. Ennek 
megvalósítása után jelentős 
bért lehetne megtakarítani. A 
korszerűtlen, desz,'kából tákolt 
szolgálati helyiség ugyan.is 
megérett máT a lebontásra. s Anomásunkon ö-römmel ol- sa. Ha csak rajtuk múhui, at
a páJ.yafenntartáshoz tartozó vastuk a varsói szerződésben tól sem riadnának vissza, hogy 
sorompóőrök sem lennének részt vei·ő kormányfők közös az emberiséget pusztító vi!ág-
idekötve 24-24 órára. nyilatkozatát. A nyilatkozat háborúba sodorják. 

- A Tégi, lebontásra kerii
lö debrece11i felvételi épü.1,et 

Birony lehetne. De ailm<l.ály 
a kocsihiány. Záhonyban na
ponta átlag 200-300 kocsival 
kellene több a jelenleginél. Az 
igazgatóságon objektív akadá
lyokra hivatkozna:k:. Pedig 
nem mindegy_ hogy a beérke
ző árumennyiség mel1iilyi jdő 
alat,t_ jut el a,1. ü:r.emek�. 

- ;i., 

A javaslat elutasítását ez-
, 

min!_1,en s_orából é�ezzük, hogy De fáradozásuk hasztalan, 

zel indok lt" k ·  A z  ''-'t · - - a s�oc1alista o-rszagolc vezetoi mert egyre nagyobb és hatal-0 .a · " u-u 3aro a ne'niet ke'rde·s b 'ké e td • ma bb l t 'b l ívben fekszik, a 'wzút pedig _ .. e s r ; eze- · sa esz az a a or, ame y 

bevágásban. Az áUomás azért 
se-r;e t�reksze_ne�. Az !V�K k�r- a szocializmust, a kommuniz

nem kezelheti a sorompót, _ manya!1ak intezkedcsei ".1'm- must választotta. A szovjet 

mert 11 ke elé . h 1 -1 den bizonnyal a tárgya!oasz- tudomá11y és a technika utat 

1,: "zút S: 
·" e yro _sem a t.alhoz kényszerítik a nyuga- tört a csillagok világába. A 

0 • m a scrompo nem tiakat kommunizmus erejét hirdeti lá!h<rtó." �Ti is nagyo .m•re�nénk, t!l Gagarin é-s. Tyitov őrnagyok 
1 , �$: ·eypen' atró fde<lKe?.ett llégrP megszifon,e 9, [ész ·1t űrrepülése-. • · -

Kitüntetések 
· meg a·z fadol<1as szifrs>gezője, ha1ígulat a Kyugat és a. Ke et · Éppen ezért reméljük, hogy 
hogy a sorompó{;•·hcly akad-1- köwtt. Jól tudjuk azonban, a német kérdést zöld asztalnál 
lyozza a szabad Ját,ht. Le'oon- hogy a, józa n és reális javasla- békés eszközökkel síkero! ren� 
tása utá'l'l ri,egszűni'i. a bal- tok..nem- tet�zen.ek az imperia- dezni. 
eseti veszély. listáknak, mert céljuk a hi- I 

a XL vasutasnap alkalmából 1'1. deghá.borús hangulat fokozá-
Behán Rózsa. 
Kazincbarcika 

'Erdemee vas.utas kitil.ntetéSban. 
részesüh.: 

Tálas József fóB.11. e1ö1járó. JB.sz
ladány áll., Juhász István ve2:. 
munkás, MJskoJc Fth. Főn„ IDad 
János munkafelvigy.1 TBF!''. Sar ... 
lai Bertalan müsz. int., �p. Fön .• 
Szücs Pál munka,nester. Kazinc
barcika áll.. Perge M�ria au. 
elöljáró. Szarvaskö áll.� Tóth 
Lás-zlö ve7_ pmest.er, Kisújszál
lá� Plt. F&fl.. Korponai Lász.ló 
1óál1. elöljciró, Püspökladány áll., 
Halász F erenc üzemmérnök Nyir
egyház.a. Fth. Főn.. Kerekes Sán
dor m. munkamest.. Kisújszáll&.S 
Ptt. Főn., Tózsér Andor ve-z. fő
ell.. Baktalór�!'ld!1dza ál!., Ferge 
László főir.t., Debrecen t:!p. Főn„ 
l-CengyeU Józ.sef föint„ oeb1·ecen 
aU.. ?-.iát�rás István �rez. főmun
kamest .• Debrecen Pft. Fón., Cse
kei Lajos müsz.. föint .• . M:ii.tésUl
ka Ptt. Fön .. Fark.as P:roska vez. 
raktá:·nok. Nyíregyháza áll., 
S.renO.rei Sándor munkás, 'Debre
cen Rakodási Főn.. Dá\·td An
tal vez.. kalauz, Mátés-zalk.a an., 
Enyedi István f-O"tis-zt, Záhony áll., 
Dyés Sándor előmunkás. Debre
cen áll., Gara T�tván Int.. Deb
r�cen á11.. Szentp.éterl György 
tömunkamester. Püspök1ad&ny 
.bll., Toldi Julianna ,·ez. váltó
kez.. Békéscsaba :111 ., Lengyel Pé
ter műsz. int„ szegedi Ig. n. 
oszt., Bodor Ferenc főkalauz. sze
ged áll„ H. Tóti, Lajos masz. 
föfelügy.. SzeS!ed Ig. IV. oszt .• 
Petrás Pál ellenőr, Szeged Pft. 
Főn .. Katona Albert főint.. Makó 
Fth. Fön., Reme,; Jenő felügy .. 
Szeged Tl?azg. m. os7.t., Kurucz 
.röz.s.ef ellenőr. Kiskunhalas Pft, 
Főn . Tvár,uj t<(l1rnlv f'öint.. Ki.s
kurihalas áll .• Török József f'Öint .. 
Szeged Igazg. Tuti Antal vez. 
eszakmew:-.• Kecs,kemét Fth., Sánta 
Istv&n vez. s7.e'ctárnok. sz-e:;ed 
Rendező uu„ Szlovák Tstv�n t'.S?:t, 
l{jsl.::unllal�s MSZMP Csomópo!ltl 
PB.. Mond2 sa.ndor ellenőr. 
TBFF. Vizvári AlbPTf' i\ze-mmér
nök, S-zeeed Fth. Főn., Andras:v 
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U1�jzi��:�dor
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1\tezöhe2,•e� áll„ Lan.z�tadler Ot· 
t<i c�o.&t•re7. elómun1,ás. Kauos• 
Yár P� _ Főn„ 'M�t-é I,stván -fő-int., 
Ba1atonszent«v�rgv áll„ c'.ibián 
Lajos vel:. p;Hyamest.er. Pécs Pft. 
1<'ón .. l\lárfi Já?sef mozd. f-elv!gy .. 
�?tálinvároc; Fth. Tőn.. Várady 
l<'ar-01,, fótnt .. Me7;;:l-terP<:ztűr á11., 
özv. Gelencsér Istvánné munká9. 
Naeykanl�sa Pft. FÖ!l., C"Ciáki T<rt• 
ván enenlir. Pécs Fth, Fl5n .. M:1r
t,..,n �'far�it 1r. vez„ Siófo1-: ált .• 
R.�tte Jc:'-ván föiti� .. P.Pr.s T'! ., s�a
k:illas Vendel műsz. 1nt .. Pécc: I!! .. 
V. oszt.. Kovács Sándor tő�nt.. 
Pécs ,i,ll,. Kot•á� .ró?'<:.af fP:i..r. 
kez.. C.:.7t�1inváros Pft. 'Főn . .- t{�
tOna -T�no!!I munk�<;. w�oo<:v�r 
á\t. &!\r, Fcr-,.y T. ::\io$n� 1r. \"e'? .. 
Dombóvár- �p. Főn., Eise-nberger 

r--.�v;;n előmttn.l�.;s Dombovát 
�p. Főn., Horváth Sándorné tr. Augusztus 6-án, Yasárnap 

��etD����
á
[6f!{:n-�ö;éii�:. reggel végzetes kimenetelú 

m. oszt. szigeti György �lienör; vasúti szerencsttlenséget ak.a
Celldömölk áll„ Tt1czaj IIStván :!ó- dályowtt meg a Tatabánya 

��� ��l��ö�0;;tth!f;8t/i: alsó--Oroszlányi vonalon Hol-

oszt.; Bali M.ité va. váltókez,; lósi János mozdon;.-vezető, akit 
Zalaeg<erszeg áll„ MésZál'OS Sán- hŐ6t€ttéért 3000 forint juta
dor főint .• Veszprém külső vonal- lomban ré·s�ítették . . .  
�t' i2�� J�é�e�· �-�1 Páft Hogy is t0�ént sz eset ? Et·-
mu .... ·�t?v;.:::1.. TAno:c� Fi.11. FUn. ról beszé1gettlin.k a napokban 

Kuri� András munkames_t„ Szom: a komárom.i fütóház fiatal 
=�\lm��!�ter. Kod:1i�ö;,i�� 

1 
mozdonyvezetőjéve1. 

t��·- J�t;c_5
1

�si��:a JÓ�!���� - A 7920-a-? szeméUyel me-
mout. fútö, veszprém-klil6ő Fth.. 11etrend szennt 4.40-kor in
Moinár n. Ferenc músz. föellen-

,

1 dultunk Tatabán.ya-a!sóró! 
ör. Zalaeg_,,rszeg Fth. _ Fön„ Go,,d; Oroszlányba. A kocsi•kban va-
:J;�

0

�0Jf:!
1e

IT�6 p�1��z. s:�tls�r sárnapi müszakra utaz.ó l,)á
Zalaegerszeg Pft. Főn ., Molná; nyászok és néhány női utas 
József föint.0 HaJmáskoér áll., Ra- tartózkodott. Az éjszakai szol-
���:!-it�f�J!

v 
á��"t��i; FJ� gálat �tán ez_ volt az utolsó 

zsef tömunkamester, Csoma áll., fordulonk. Szep csendes va
Ková�s m . .  J6?ser _ főkalauz. Sop- sárnap reggel volt. Környéről 
��� ;�:• if;,��-- 1

s
�:�?r7l�t-,1�;!��r� és K�kéd-a1;sóról is re1}.des:n� 

ü·. vez., Szaksz. Közp„ Kovács m�ntünk tovabb, Kecskéd-a1so 
Antal músz. töell., Szolnok 'F'!h, után a 45-46-os szelvényben 

�!�' �i
n

�ő:�. 
J

t7;��1�
euK.ar:�� erős� ívh:n:. 7 ezrel�es em�l-

vez. szakmest., sza.k6:<. Közp., kedobe epült a vasut. Egytk 
K!;szei �ászló felü��, .. S�9.ksz. oldalon Harangozó Anti, a íű-

��C;�. ���':t
s
i!e� �i!!flsái.o

t�: töm, a másik�n pedig én fi-
bó Miklós föint„ Szaksz. vas me- gyeltem a palyat. A gép 
gyet Bizottság. T�sza Lajos föint., egyenletesen dolgozott. A se-

�:::� st
1
_1
.
Va��f:/

r
sp���{�éb. ""J! be�ség 25_ kíl�méter'óra volt. 

ger József Int., BVSC, Hon·ath Mar az iv kózepére értünk, 
Ferenc ellenőr. szaksz. Kö-,:p., amikor a bevágásban velünk 
��e. �:�o��á�i�

er..,;�feig11;{;:; szemben mintegy ötszáz mé-
cegléd ál! .. varg.a Zsigmond if'.t., terre felbukkant egy teher
Land!er Jenci Jj. OV„ szabó La- vonat, élén a Bobóval. 
�i�i�;1

.
Já�i�J

á
,:;t�n;f;_

1
•�i�1t;�2 Hál ez hogy kerü!t i�e, ami-

felső áll„ Patko,-zski Boéla ffünt., kor ?ni menetrend sze1·int kóz
Bp. Józsefváros áll„ szabó Ró- 1ekedünk - villant át agya
'ZSa tiszt. Anya�ellátéisi Iit„ Kiss mon a gondolat Töpreno-ésre 
�;:���.á���

t-f6:S�f.
a

��ta::11. f;, azonban nem \:olt idő, �ele-
Kellner Katalin főtiszt. KPM r. kedm kellett. Erős üzemi fé«
Főköt1Y''el_ősoég. S1>lymos1 Elemér kel megálltam. majd nyomban 
r�ó fj��f- �Íle�"tir.

T
��•��: '.'- géizsiphoz :nyúltam és vész-

Kön,rvelösoég, BadacsonVi Imre Jelekel adtam. Erre az utasok 
főtis-zt. Nagvkanlzsa Pft. Főn., e..-"Y része riadtan U"rált ki a 
�e��!s Jt1��-e-fM���1;

n
��;101:3�1�: koct.ikból. 

1:, 

lnt„ Nal!Vksn!zsa áll., VaMla - Hééé e-mbel'ek! AU:janak 
Lás-z!ó föint„ Nagyksni,.._,a áll., meg megyünk vissza• - kiá.1-
Káld! István f5int„ MA V Tüdö- tt ' h, t · d 

. · 
P.v6�nté7et. Veczell ,Tó:ZSPf mm,- to „ U� .a ra; maJ az en1e1„ 

kames!. vsroa!ota ,rn .. Kiss t>e-- tvt,t e.őre haJtottam. mert for
zsl! főáll. elölJ:lró. Vá-rpa!ota áll„ dítol1 álláshan vittük a vona
n;,<,-ot,,S'i Tcnsef músz. feHi!?V„ tot és fokozatosan felgyorsul
KPM I,'1„ Szücs Lajos Int„ Bv-SC. va indultam vissza. K.örülbel .il 
8•h•11 Jen.ö söu�u:1kam�&<ei ovsc- 1 50-200 métert haladhattunk B•kó "ándor tan., MAV Magas-

mik 1 "tőn . d . h'---- � ép. Főn. a ·or a eJ mm JO ..,.,,., 

,,Bányásztársaim nevében köszönöm" 
Egy bátor mozdonyvezető hőstette 

feigyorsult Bohó u>tolért ben
nünket. 

- Ewik kezem a szabály
zón volt, a másikklu erősen 
kapaszkodtam - folytatta kis 
szünet után. - Ami:n.t az üt
közés megtörtént, lezártam a 
$Z<l.bályzót, majd ráfékez;c,n, 
de közben azt is figyeUi?'ln, 
hogy nem lesz-e valami ko-
1nolyabb baj. Megitélésem s�e
ri ni száz méteren be· üt �Fce• 
rült m.egállni. 

Leug.rottam a gépről és a 
Eobóhoz rohantam. Felléptem 
és a legnagyobb ámulatomra 
szembe taláatam magamat a 
VEzetővel. 

- Hogy történhetett ez? -
kérdeztem tőle. 

ó azonban az ijedtség'.ől, a 
meglepetéstől nem tudott szól
ni. Ezután leugrottunk a Bo
bóról. Én az első t.e.h<!rko�si
hoz léptem és meghűztam az 
oldó zsinórt. A szerelvénv le
''egővel jött. 

Mire visszamentem s.aját gé. 
pemhez, már özönlöttek 'Jda 
az uta.s;ak és körü1fogtak. Egy 
pillanatig szótlanul néztük 
egymást. Aztán kilépett a gyű
rűből egy markáns arcű 50-
60 év körüli amoly,an vezetö
féle bányász és kezet nyűjtott. 

- Soós Mihály vagyok -
mutatkozott be. - G 1·atu!á!ok 
és bányásztársalm ,umében 
köszöni!m, hogy megmentette 
az életünket! Ez bátoT csele
kedet 1·olt. 

- Ennyit mondott Soós Mi
hály. S ez nekem olyan jól
esett. 

Tulajdonképpen ezutá:n kezd
tem magam is ráeszmélni, 
hogy mi is történt. Nyu
godtságom egyszerre elvesz
tettem. Kissé ideges let
tem. és folyton az járt az 
eszemben, hogy mi történhe
tett volna_ ha akkor, amikor 

a velem szembe rohanó teher
vonatot megláttam, nem va
gyok olyan nyugodt. Csak az 
járt az eszembe, hogy meg
mentsem az utasok életét. Az
zal tisztában voltam, hogy itlt 
nem szembe menesztésről van 
szó. Ezért álltam meg üzemi 
fékkel. mert ha a gy&rsfékhez 
nyúlok, sok időt vesz igénybe, 
míg feloldanak a fékek. Az 
sem lelt volna jó megoldás, 
ha előbb adok vészjeleket és 
csak utána állok meg. A vész
jelzésre egés:ren bizrtos, hogy 
valamelyik jegyvizsgáló vagy 
esetleg utas meghúzta ,,olna 
a vészféket. És akkor kész a 
katasztTófa. Ha a Bobó a 16 
vagon szénnel álló helyzetben 
rohan belénk, nem úsztuk vol
na m<!g ilyen simán. Hiszen 
a szerelvény teljesen gazdát
lanul szaladt, a vezető csak az 
összeütközés pillanatában él>
red.t fel. 

- Hogy indulhatott igy el 
a szerelvény? Vagy talán a 
mozdonyvezető útközben. aludt 
el? 

- Nem! - volt a válasz. -
Oroszlány áUomásra 30 szén• 
nel 1·ak.ott kocsi érkezett a bá
nyából. A s.zerelvényt az M 
4-f-023--as Bobó vitte volna 
Tatabá1111a-alsóra. A mozdonv
vezető társa bement a forgal
mi irodába. A fáradt ve�etö 
pedig. aki már 23 órája szol
gálatban volt elaludt a fel
vételi épület előtt áJ.ló szerel
''ény gépén. időközben a for
galmi szolgálattevő utasítást 
adott a gé�sérőnek, hogy a 
tizenhetedik kocsi nem mehet 
továJbb, ki kell sorozni a sze
relvényből. Allítólag egyidő
ben a váltókezelöket Is érte
sítette. 

/ gépkísérő odament a je1• 
zett kocsihoz, leakasztotta, 
majd csendesen hátra.bandu-

rendelkező szolgálattevő-re 
tőL 

őss.zehaSonlíthatat!1,a,nuL 
jobb itt dolgozni, mint a régi 
forgalmi irodában - mondot
ta. - Egyrészt azért, meTt a 
legmodernebb felszerelést kap
tuk, másrészt olyan tökéletes 
a hangszigetelés, hogy külön 
meg ke!I szokni a csendet, a 
nyugalmat. 

- 10 éve vagyok az áUomá.s 
bemondója - vette át a szót 
Nagy János bemondó. - Túl
zá8 nélkül mondhatom, hogy 
az új forgalmi iToda valósá
gos szanató1'ium a .,.égihez ké· 
pest. 

A forgalmi iroda egyik sar
kában elhelyezett bemondó
asztalkán kettős mikrofon áll. 
Egyik a külső, másik a fel
vételi épület belső hangszó• 
róiba sugározza a közlemé
nyeket. Nagy János felettébb 
büszke űj készülékére, de 
mégínkább arra, hogy a ko
rábbi tízzel szemben most 
mintegy 200 hangszóró segít
ségével tájékoztathatja az 
utazóközönséget. 

A forgalmi szolgálattevők is 
új, modern forgal01niTányító 
asztalt kaptak. Ha beszélni 
akarnak valamelyik szolgálati 
hellyel, vagy jelzést akarnak 
adni, nem kell felugrálnÍOk, 
az asztal jobboldalán ott áll 
a jelzéstadó autometa, balol• 
dalán pedig a távbeszélő ké
szülék. Egy gombnyomás és a 
28 közül azzal a szolgálati 
hellyel beszélhetnek, amelyik
kel éppen akarnak. 

A debreceni vasutasok 
örömmel vették birtokukba 
az űj felvételi épületet, amely
ben nemcsak a munkakörül
mények, hanem a -szociális 
helyzet is összehasonlíthatat
lanul jobb, mint a régiben 
volt. Itt jegyezzük meg azt 
is, hogy a második világhábo
rűban sűlyos bembakárokat 
szenvedett régi épület bontá
sa teljes erővel folyik. Az 
épületet novem_ber végéig el
távolítják s helyét egyenlőre 
parkosítják. A tervek' szerint 
azonban a második Ótétres 
terv ,·égére a rég_i �pillet he
lyén aluljárórendszerű szi
getperonos vágaiiyokat' léte
sítenek a személyforgalom ré
szére. 

- i - c  

kolt a szerelvény végébe a 
kocsirendezőkhöz, akik!kel kö
zöHe, hogy a tartalékkal s0-
roztassák ki a sérült kocsit 
A tartalék rá is járt a szerel.
vényre és a nyomás következ
tében az erősen lejtős pályán 
a Bobó szép lassan elindul-t 
a tizenhat kocsival. A váltó-
kezeli' ,•)?.ször azt hitte hogy 
tolatsf' 'örténilk és csak · akkor 
hívta fel a forgalmi irodát, 
amikor a mindjobban felgyor
suló szerelvény már megha
ladt.a a tolatási ha tárt. Elkkor 
már nem lehetett tenni sem
mit. sem a megfutamodott 
szerelvényt, sem minket nem 
lehetett megállítani, mert mi 
is kijártunk már Kecskéd
alsóról . . .  

Eddig a történet. S mindezt 
olyan egyszerű szai:akkal 
olyan szerényen mondta el � 
37 esztendős pirospozsgás arcú 
ké_tcsaládos mozdonyvezető; 
mmtha nem százak é!etét és 
két surelvény épségét men
tette volna nieg bátor cseleke
detével, hőstettével. 

* 

Amint értesültünk, ez már 
sorrendben a harmadik ilyen 
e,·e• Oroszlányban. De úgy 
látszik, az áHomás vezetői és 
dolgozói nem tanultak a há
rom esetből. Ha tanultak vol
na. akkor éberebben ügyelné
nek a szerelvények és a ko
c,,., k n:ie,,o-futamodására, jobban 
b1ztositanák az u.1dulá.Sra váró 
tehervonatok.at. 

De nem tanult a felettes 
szeri; sem. Mert nem elég 
csak kivizsgál.ni az ilyen s-ze.. 
rencsés kimenetelú összeütkö
zé�eket és felelőssé"re vonni 
néhány olyan dolg.;'zót. akik 
a hosszú' fárasztó szolgálat 
n•.i�tt elernyednek. Egyszer 
már ideje l<mne levonni a ta
nulságokat azoknak is, akik a 
legtöbbet tehetik azért. hogy 
hasooló esetek ne ismétlód• 
hessenek meg Oroszlánvban. 

V. F. 
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Eljött megint a péntek este. 
E. 

{ 
Vibrál az Állomás tarka fénye; 2_ 

, sziszeg a mozdony, s váltót keresve s 

� eUndul a messzi. halk vidékre. � 

1961. SZEPTEMBER 2. 

A vasutas és az amerikaiak 
� � N .. 
� :! em uzleti ügy. vagy rémtörténet következik. Csupán < Libegnek a megszokott arcok � egy érdekesség a nyá,·i nemzetközi forgalom eseményeiből. 

� álmosan a reszkető homályban. � .. ,,Es_te_ �an,. este _van ki-ki" nyugtalan. Sok utas és még 

� Sikerek, vágyak és kudarcok i: �o?b !_<is_ero varakozik a pályaudvaron a Berlin, Prága fel6l 
� !r,cezo es Bukarest, Várna. Constanza, Belgrád. Szófia felé 

keveregnek heves szócsatákban. � induló gyorsvonatokra. 

( 
Az ügyel�tes_ tiszt · ott jár-kel a vágányok között. Számta

i lan ideges_ ,kerde! hangz,� szlovák, bolgár, román t., német 
S. nyelven. Neha vulas:::ul, neha megoldást keres . , .  

A sarokban csattog a kártya. 
Térdükön tá.ska, rögtönzött asztal. 
Hangjuk sincs s gondjuk a világra: 
A tökász dbusít, s megvígasztal. 

� • Egyszercsale egy matróna szalad utána a pesti divattól el
{ teró ruhaféleségben, fején nagyszéUi szctlmakalappal. 

;1 Liheg és furcsán beszél angolul . • •  
� • A vasutas néhány szóból - hiányos ismereteivel is meg-

Ablaknál egy munkás merengve áll. � all.apítja_, hogy a hölgy amerikai. Hegyezi a fülét, de csak 
Csava-rodik a fűst Mrötte. :! szofoszlanyokat ért meg és az ideges gesztikulációt látja. 

l: Külföldi - mondja magában - és mem1 utána az érkező 
Fejében forr, mozgolódik a táj: � vonat egyik kocsijába. A fülkében egy jenki ül. Lapos sap-
talán az otthont illeszti össze ? l ka fedi a hajtalan kopouyáját, sárga fogai közül csibuk 

{ 
">. csüng. 

< Szemben egy leány kö-nyvet olvas: � Potyognak a szavak a csibuk mellől és a csomagtartóban 

�� 

egy férfi arcát támasztva ül. 
� lei-6, három jókora bőröndn, mutat. Az ügyeletes riadtan kö-

Arnyékok futnak odakinn, s odvas 
� rii.lnéz • • • Sehol egy hordár! Mit tehet? A két nagy bőröndöt 
� 6, a kisebbet a csibukos fogja és indulnak az IBUSZ-iroqa 

� 
szilvafák á,gán .szél hegedül � felé. 

� � 
Ahogy mennek az ügyeletes nagyokat nyög, amazok · Al!om<is jön. Csattog a váltó. :! beszélgetnek, dicsérik a magyar hordárokat. 

� Fények rohannak, _ kutyaugatás. ) 
Végre célhoz érnek . . . Lepakolnak. A jenki nagyokat fil,j, 

�.-, 

s, az ügyeletes jólszabott zubbonyát és karszalagját igazgatja. 
. Azután csend, elfutó pár szó � A matróna egy ezüstözött ,-etikülben tapogat - csillogó fém-

A Bídél>ltés{ Fönllk'5ég m. súmd a:r.ereUk:sopo� v� • Kapos { s engem is euzltat a ringatás. i pénzeket koto,· el6 - és n11omkodná a készséges .�egít6 kezé-
,•asútt bidján.M< át.ép!-. A lbf<IKed<e- Csongor Károly brlgMJa ;;_ 

S. be. :Az szabadkozik, zava,·tan töri a sza�,akat és a karszalag-
a tervezett négynapi váglinyzolr �ly- bárom nap ala� szerel� össze. � Irtó Gyula � jára mutat. A n6 tovább kínálja a pénzt. 

CM= László felv.> � l A jenki erősen anyagias lehetett - így szólt: hagyd/ 

? } hagyd! barátságosak, jólelkúek Magyarországon a hordárok, 
===========================:::

<
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Törődjünk többet a kisállomásokkal A szerkesztöség üzeni 
Bog:,ár Károly Tapolca, Mező László Dombóv�r. Szilá<l4 Sándor 

Szeged, Borblró Lajos Békéscsa
ba, Behdn Róza Kazlncbarolka, 
Tolka Károly Szeged, Boldizsár 
Gyula Bé-ké.scoooa. Kovács János 
Orc.sháza, Ugty,i! Sándor Miskolc: 

- Nagy népszerűségnek örvend Békéscsabán a szocialis
ta brigádmozgalom. Az állomáson tizenhét vonatkísérő, hat állomási és három ke,·eskedelmí brigád küzd a megtisztelő ómért. 

- 187 brigád tüzte célul a 
szocialista brigád cím megszerzését a Zala megyei vasúti szolgálati helyeken. A brigádok az első fél évben 107,2 százalékra teljesítették a termeléssel kapcsolatos vállalásukat. 

Alig akad az országban olyan vasúti csomópont, ahol a felszabadulás óta ne került volna sor a felvételi épület, va11v a vágányhálózat korszerűsítésére. Nemcsak a fővonalakon, hanem a kisebb forgalmú szárnyvonalakon is ez tapasztalható. Bár e tekintetben még sok a tennivaló. Főként a mezőgazdasági vidékeken. 
Ahol megállt az idő 

a várótermet .építették újjá, az állomásvezetői lakást és a raktárakat nem. A rakodóra ideiglenesen elhelyeztek egy kiselejtezett teherkocsit. A rozoga tákolmány, amely mindennek nevezhető, csak éppen raktárnak nem, ma is ott díszeleg. Az állomáson még ma is petróleumlámpa pislog. De más probléma is akad. Az állomás vezetője, aki az őrházban lakott, a közelmúltban 
Ott van például a Pápa- nyugdíjba ment. Utéda, - aki

Csorna_l;;özti, .ltonaL Különösen nek a községben levő lakásáa mezőgazdaság szocialista át- ból ki kellett költözni az ör�zervezése �ta n{ítt meg a vo- házba .- arra k�r� a ��nal személy- és teherforgalma. �e�ter,,, bog� m1elott _klkölDe az állomásokon és a meg- . t':!zik, vegezzek _el a lakas ?elállóhelyeken úgyszólván alig ·, so tataroz'.15át, illetve_ !est�sét. ! 
H l 'ltet"bb 1 erre a mai napig sem kerult ogy szem e o egyen a . sor 

utasok lapjából, a Gudokból kezembe került egy cikk, amelyben arról olvastam, hogy a szovjet vasutasok milyen nagy gondot fordítanak a mezőgazdasági vidékeken levő kisállomások korszerűsítésére, milyen nagy segítséget nyújtanak az ott dolgozó vasutnsoknak a szállítások megszervezésében, a személy- és te-

Leveleiket lap\.lnk anyaqához fel• használjuk. 
Gara István Debrecen; Debre

cen állomás. élüzem ürunepségé
röl é.a az 1l1 felvétel! épület át.ad&· 
sáról küldött tudósltás lapzárta 
ulán érkezett. Egyébként en-&I munkatársunk riportban számol be. 

Boldizsár Gyula Békéscsaba; 
Cootárl la:,án rol<kantságl nyug
d!) űgyébe-:1 irt l::?ve-léN suk-
szervezetü�1k táread.alomblztosf� herforgalom lebonyc,lításá- tásl osztl1lva közölte, hogy a 

. . . .. :?',IAV r-;;rugJij HJvatJalban ezzel a ban. Tegyünk m1 1S tobbet az f wévvel ner., találkoztak. amer.ny:. egyre nagyobb forgalmat lebo- ·
1 

�n n�,·cl!rásr�l van szó, mert 
L.5:iatárf Ferenc nevü egyé,n isze--nyolító kis állomásokért. 1 reoel a l'iyu11,H! Hlvatalb&l ok 

- V - ��o: �0z�átft��be�:,�.,���cso 

Távgyaloglás Ki l ián pontokért 

- Lelkes munl<a folyik 
a Gyöngyösi Kitérógyá.rtó V. 
V. JUHS alapszcrvezetében. 
Az alapszervezet lövészcsapa
ta a megyei bajnoksá,gon részt 
vett 14 csapat közű! a negye
dik helyen i,égzett. - A legutóbbi tíz évben 10 ezer kiloméierrel növekedett a vasútvonalak hossza a Kir.ai Népköztársaságban. Jelenl€'g 37 ezer kilométerre tehető a vonala!c hossza. Tíz év alatt a vasúti teherforgalom is megtízszereződött. 

- A takarékosság, az ön
költség csökkentése és a minőségi munka mellett a szolgálati helyek tisztaságára is nagy gondot fordítottak a békéscsabai pályafenntartási főnökség dolgozói az alkotmány tiszteletére szeryeze1.t ünnepi műszak alatt. Ebben az időben a KISZ-fiatalok egy hét alatt 30 mázsa ócskavasat gyűjtöttek. 

- A Rába-Balaton motor
vonat második tipusát módo-- J\.liniatür m-0zdonyokat sított formában készítik 11 történt vált.ozás. Beruházás,_ ker�t hianyab_':'11 1 példa, nézzük meg Marcaltő áll?más h:1Y2�!ét .. öt termel�- Lén'}"en előre a ,:asút is 

A Misko!c TiS� pályaud- r az idősebbek sem. Az 57 éves szovetkeze kozseg, Marcalto, r. var dolgozó, n== a terme- 1 Lengyel Ft!�enc öt mél'kőzé-
készít Békei Vilmos nyugdíjas Gyóri Wilhelm Pieck Vagon
mozdonyvezetö. A 327-es so- és Gépgyárban. Az új tipusú rozatú mozdony. sűrített le- moton•o11aton több újítást és vegővel működő 2.0 kilogramm ésszerűsítést alkalmaznak a súlyú modelljét két évi mun- gyár mérnökei, tech11 ikusai. káva! készítette el. A moz-Üjmalomsok, ómalomsok, Szólni kell a kis állomás lésből, hanem a spori,olásból I sen vett részt ezenkívlil mint 

Egyházaskesző és VáTkesz6 ve- dolgozóinak áldozatkész mun- is kiveszik a részüket. Au- játékvezetö is· :közreműködött �zi igénybe az állomást, amely kájáról ls. Amikor a vasút- gusztus 13-án 88 KISZ-fiatal A vmámtorna szervez.éséért régen kinőtte már kereteit. nál a 24/24 te1jes megszünte-- 20 kilométeres távgyalogló dicséretet érdemel Tasnádi Minden�k_elö� 3;zért, m1;rt _a téséról beszélünk, Marcaltőn, túrán gy3;rapította a Kilián- A�rás tanfolyamvezető és f�rgalmi ir?<'.':'11 � egy kis v_a- Egyed-Rábacsanakon és más- pontok számát. . Lévai Sándor labdarúgó edző, rote.rmen kivul mas nem talál- hol is, alig jut szabadidőhöz az Augusztus 28-án pedig a for- a szakszervezeti bizottság tö-

dony valóságos iparművészeti - Az angliai Leedsben remekmű. a.u'.fUSztus közepén az állomás-

hato ott állomás vezetője. Marcaltőn galmi és a kere;.::-edelmi tan- megsport felelőse. 
Az

_ 
emeletes _felvételi épüle-

1 ugyanis mindössze ketten tel- folyam rés. ztvev"i labdarúgó Uglyai Sándor 

- Súlyos közlekedési sze-
ró! kiinduló motorvonat a körenesótlensé� tört&lt augusz- zeli vasúti felüljárón összetus 14-én l\Iadridhan. A ma- ütközött egy diesel-mozdonygasvasút két szc1•c,lvenye két nyal. A mozdony és az első állomás között egy alagúl.ban kocsi áttörve a híd betonkorü,;szeütközött. A !:!siklott sze- látját lezuhant. A vezető és relYényekből az utasok az ab- az első kocsi utasai többnyilakon át menekültek Jd. Az re fiatal gyerekek, �úlyos séösszeütkö?.ésnek 1 1 1  sebesült- rüléseket szenvedtek. Halá!os 

tet es a raktarak?� �945-ben j�sítenek szolgálatot. Amikor villámto-rnán növeiték a Kili- Miskolc a németek felgyuJtották. A áll á t-·  b d án ,.,,,,,,t· ik szá · t..  K"T é --0----felszabadulási években hozzá- az om s veze oJe sza a na- . ,_ •.. Ja , ma __ u on :-
láttak ugyan a kis állomás új- 1 pos lenne, a nagy forgalom dekessege vo,t a v11l::lmtorna
jáépítéséhez. A felvételi épü- 1 miatt segédlceznie kell az nak, hogy a női h,illgatók is let alapjait' lerakták, de csak 11 egyetlen szolgálattevőjének. helyet kaptak a csapatokb:.n. az említett forgalmi irodát és A napokban a szovjet vas- Nem hiányoztak a csapatokból 

A hh·aialos lapból je volt. baleset nem történt. 
A Hivatalos Lap tartalmából a - Az elsó fél évben végzett 

1 

- . A szegedi MÁV Petöfi 
=�,..,��e;!{;;.��t�j��i� ! t'.;: eredményes munka nyomán k_ulturotthon színját81'.ói r.agy 
vett,ezőket: az i,dén első ízben nyerték el sikerrel mutatták be a TaYa-

32· számból: 118 197/1961. I./2. B. az élüzem címet az orosházi szí keringő című háromfoJvo-�iá��;';;. őszt forgalmi verseny vasuta.sok. násos zenés vígjátékot. A da-
A 

• . ' 
t ' 

,. 
m t d • 

33. számból: 117 076,�961. I/B. A • • • rabot Mentes József, a szegedi 
. _ 1euvpenz arosno ne U : JU e • e közlekedés- és postaügyi m!nis2:- ::-. A polltechnik3:1 o�t�tá�t Nemzeti Színház művésze ta-

0.J .J 'J ter 35'1961. (Közl. J!:rt. 19.J KPM se�itik. A tapoka, futőihaz nitotta be. 
A recSki vonat nyögve, szu

szogva futott be Kál-Kápolna 
állomásra. A levegő Ju/lasz
tó, a. .  höséi, szinte kibirhata.t
la11. Az utasok fcözelhctrcat 
vívnaTc egy korsó sö-rért az á.l!omcú éttermében. 

Életemben először utaztam 
ezen a vonalon, de egyébként 
is ritkán utazom vonaton. Az
zal tisztában t.•.:>ltam, hogy 
jegyet ·¾éLL váltani Budapes
tig, azt is mo'IUiták az lldüló0 
ben '. 1iogy egy óra mtüva in
dul 'a személy, amelyről Hit
tJanbcm átszállhalok a gyors
ra, ha előbb akarok hazaérní. Csomagjaimat magammal 
vonszoltam a pénztárig, ahol 
el6vígyázatossá,gból előbb 

meakérdeztem: 
- 4 negyedötkor induló 

személyvonat mikar étkezik 
Budapestre? - A telt idomú 
;egypénztárosn6 a hőségtől bá-
1111adtan így válaszolt: 

- Nem tudom. 
- ts a salgótarjáni gyors? 

Mert Hatl•,inban á,tszállnék, 
J.m az korábban fut be a Ke
letibe. 

- Nem tuaom, én csak je
gyeket adok. 

- lgy én sem tudom' rn.egi
mondani, milyen jegyet ve-
1111ek. .  

- Amilyet akar ;- hang
zott a türelmetlen válasz. 

Kértem egy jegyet a sze
mélyvonatra Budapestig és 
egy kíegészit6t a salgótarjáni 
gyorsra Hatvantól Budapes
tig. Kaptam egy zöld és e1711 

·fehér p.íníi jegyet és fizettem 
'64 forintot. Csomagjaimmal 
ezután lassan k:icammogtam 
a ., peronra. · Néhány perc . 
múlva, .. egy f.élkarú kapu.s állt 
meg rn.ell�ttem.� Megszólítot
tam. Tanácsot kértem, melyik 
ypnattal ,�enjek, 

- A gyors 6 óra 55 perc
kor, a személy pedig 7 óra 
i per,ckor érkezik a Keletibe, 
- ha,tgzott az udvarias vá
lasz. 

Akkar én naw szamárságot 
csináltam, kilenc percért kár 
volt gyorsvonati · pótjegyet 
l)áltani. Vissza.mentem a pénz
tárhoz. gondolván; sikerül 
visszaadni a felesleges pót
jegyet. A jegypénztárosnő ba
rátságtalanul fogadott és iz
gatottan kiabált, miközben 
hangsúlyozta, hogy neki nem 
kötelesséCJe tui!ni a vonatok 
érkezését, indulását. A iegyet 
azért visszavette. és 18.50 fo
rint hel·yett 16 forintot visz
szafiutett: 

Alig indult el a vonat Kál-

Kápolnáról, meg3·e11mt a jegy- �";�/�f2:;��'.;. a munkanorm�k- :�stztervezeti 1 . bikz?.ttb,ágánál 
113 987/lll61. Ir.? B. Fordulószol- r o rovancso as -oz en egy 

vizsgáló. Kezébe vette a je- gálat szerint foglalkoztatott do!- selejte?.ésre kerülő mikrofon 
gyern.et, vizsgálgatta, majd gozók munkaszilnet! mipon ,•ég7,ett is előkerült. A mjkrofont. 
rámnézett és így szóit hoz- m�6

k:f;f;�� dp3
azf;_a. 

Rokk tsá 1 3:ffielyet a leltári utasítás sze
zám: ny,Jgd!Jban · �esüÍök sz���álat rmt használhatatlanná kellett 

- Ez a jegy első osztályra felmondása esetén követendö éljá- volna tenni, az egyik nyugdí
szól, miért utazik fapado- rás. jas dolgozó javaslatára át

son? vo�0
;1�_J�1;,��f;;,� A,;!o:ít�;,m� a�'.ák :'- hely�eli �lta)ános 

- Első osztályra? - Almél- a vonatkfsérő! oktatást órák elszá- 1 f1mskolanak pohtechmkai ok- , 
kodtam, hiszen én nem kér- mo.Jása. tatás céljára. 
tem első osztályú jegyet. Ne- � _____ • ____ • __ • __ ••• ___ • ________ • _________ _ 
kem a fapados is megfelel . 

MAOVAR VASUTAS 

(<'ele16� szer·kesztö• G�tv$� János Felelős k1ndó: Szabó Antnl 
Szerkesztő�J?'· Budapest. Vl .• 

Benc1u1 u 4 1  
reneszU! a Néoszava Laokiadó 

Vállalat Budap�st. VU .. Rákó<'Zl ót ,4 

Szikra Laonvomda 

- Ahogy gondolja az utas. 
- Mondta a kalauz és moso-
lyogva tO'Vább ment tn pe
dig ott maradtam irulva-pi
rulva útitársaim előtt. Nem 
elég, hogy feleslegesen vettem pótjegyet a salgótarjáni 
gyorsra, a pénztárosnő ráadá
sul egy első osztályú jegyet 
is a nyakamba sózott. 

ŐSZI FOBGALO� VAN! 

Ha már a kál-kápolnai jegy
pénztárosnő jóvoltából pár• 
nás jegyet vettem, miért ne 
utazzak párnás kocsiban. 
gondoltam magamban. Hat 
kocsin mentem keresz-
tül. míg elértem a pár-
násba. A fülkék zsúfoltak vol
tak, sőt még a folyóson is 

álltak utasok. Gyorsan visz
szafardultam, nehogy közbe 
elfoglal.iák kényelmes helye-
met a bőrüléses fapadosban ··· 1 - Fiatalember, ne szórja a pénzét! Jöj-

Alföldi Erzsébet jön inkább éjszakai kocsirakodáshoz. 
- Mi is kivesszük részünket a nagy 

szállításokból/ (Pusztai Pál rajzai) 
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GYAR VASUTA 
A S Z ER V E ZE T T  VA S U TA S  D O L G O Z Ó I<  L A P J A 
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V. :i5VFOLYAM, 18. SZAM. A' ra 40 fi"lle' r 
jí gatml seol&•latte•;(ije. S mlnt a pá lyaudvar vezetöi elmondották ró-

1961. SZEPTE..�lBER 18. � la, az !dei nyári szemé1yíorga·o:n alatt nagysz�rücn megállta a be„ 

----IZIIIZl!tc--::;;a�.,.---------------------------•-------------a-;;;.;;·�� � Iyét. Az idei n6napon nem érdem telcnül kapott Kiváló vasutas Jel· 
� vényt. 

FELHÍVÁS AZ ŐSZI FORGALOM SIKERES LEBONYOLÍTÁSÁRA 
�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Hogyan segíti a vasút őszi forgalmát 

a Szombathelyi Járműjavító ? 
Népgazdaságunk állandó f�jlődése következ

tében az elszállítandó áruk mennyisége évről 
évre növekedik. Bányászatunk, iparunk és 
szocialista mezőgazdaságunk termeZvényeinek 
elszállitása különösen az őszi csúcsforgalom 
idején a vasút Tészére minden előző időszak
nál nagyobb feladatot jelent. 

ban a mozdonyforduló szerinti közlekedéssel 
lehet elérni. Törekedni kell a javítási állag 
csökkentésére. A műhelyi javításra váró moz
donyok száma a lehető legkisebb legyen. Ezért 
a futójavításokat lehetőség szerint a vontatási 
múhelyekben végezzék, a hiányzó alkatrésze- :ra-ta-ta · • • Tra-ta-ta�ta • ;  • 
ket cserejavitás keretében pótolják. Mmtha géppu�- k��-

eredmények tiWta, a kocsiosz- korla<tban anJJyit jelent, hogy 
tály vezetője elmondotta, hogy folyamatosabbá vá1:Jc a mun
sill<erült gyümölcsöző kapcso-- ka és ami ennél is J<ényege
la,tot létesítendük a moz,galmi sebb, csöklkernt a !kocsik átfu
szervekkel. Havonta ra párt tási ideje. A fővizsgás kocsik
és a szaksrervezet vezetőivel nál a kiszabott 9,3 napról 8,2 

és az alktí vistáJ<lkal közösen napra., a középjavitásos ko
beszél<ik meg a feladatoka.t. csíknál pedig 6,5-ről 6,4 na:pra 
Ugyanaklkor a tervet, amelyet csökkentették az átfutási időt. 
a művezetőik részé<re is naipok- J 

Figyelembe véve azt, hogy a vasúti gördülő
anyag, pálya- és állomási berendezések kapa
citása kisebb mértékben növekedett, mint a 
szállítási feladatok, ezért az őszi forgal,om, si
kel'es lebonyolítása érdekében a Tendelkezés
Te álló kapacitás minél nagyobb mértékú ki
használására kell törekedni. 

A d k h.b , d ,  • k 1 •  
, nelk, olyan fülsüketitó zaJt 

moz onyo meg t aso asana meae oze- csa ,ak P • lég'kalapá sok se végett f�k?zott _m��tékbe� k_ell üp)!eln!. _a a �mba,�el�
es 

Jánnűja�ító kazán belso tisztasagara, A vtzlagy!tast elotra- k • tál · aik 1 • sok szerint kell a kazánvizet szódázni, elcsur- �;::
z 

�
an

l el::.:::n
e ocsar

�atnl és . lefúv��ni. �1 �ocsijavít�sok átfutási �bann
, 

kJi��en �:; 
t�e/ét 1!1-md a 3armu1.�vttóban,. mind a vonta• mUillka focyik. A do!gozótk 
tasi muhelyekben csokkentent kell, na.gy .igyekezettel végzik a sé-A kocsik jobb kihasználására nemcsak a 

terhelés növelésével, hanem a tartózkodási 
idők csökkentésével is törekedni kell. El kell 
érni, hogy az új csökkentett rakodási időket 
túl ne lépjék. Azokon az állomásokon, ahol az 
új rakodási időket taTtani nem tudják, meg 
kell vizsgálni, hogy helyesen állapították-e 
meg azokat. 

Az őszi forgalom megindulása előtt felhí- 1 riiLt teherikO<:Siilk javításá,t. Igy 
'?.�m a 1;11sút �sszes dolgo�óit, hogy teljes ere- van ez rendjén. Hiszen az őszi 
3ukke1 es tudasukkal az aszi forgalom zavar-

! 
forgalom zavairtalan lebonyo

taZan lebonyolitá.<:ára törekedjenek és ezzel )!ításához a vasútnaik milild 
vasútunk jó hirnevét tartsák meg. Ennek ér- több és több jó állapotban 
dekében elsősOTban a munkafegyelmet kell lévő teherikocsira van szüksé

ra felJl:xmtainaik, a dolgozók:ka,l 18 brigád a szocialista címért 
is ismertetik. Mint érdekessé-

1 get megemlitjük, hogy a kio- Amikor a terimelé•kooység 
csiosztályon a művezetöknek növeked�ánek mozgató rugói 
külön versenytáblájuk van. után kutattunk, az újító-moz
Ezen a havi terv mellett na- galom és a szocialista brigid 
ponta ott áll, hogy melytk címért folyó versenymozga
művezető hogyam á1l a terv- lom is szóba került. 
teljesítéssel. A módszernek A kocsios2l1:ály(Jtt'.l tizemöt újí
nagy ösztönző hatása van, 1 tót tartanak nyilván. Hajós 

A tolatóvonatok közlekedésének meggyorsí• 
tása végett - ha az indokolt - vonali tarta
lékokat kell bevezetni. Az iTányvonatok szá
mát növelni kell, különösen a több csoportos 
Tendezői irányvonatok számának fokozására 
kell törekedni. 

továbbra is megszilárdítani. Meg kell előzni, ge, 
hogy - főleg kötelességmulasztásból. hanyaa
ságból - balesetek keletkezzenek. Igen fon

A fOTgalomnál hivatalo
san szeptember 1-én, 111:íJlunk 
viszont már nyár derekán, a 
harmadik negyedév kezdeté
vel beköszöntött az idei őszi 
fOTgalom - mondotta Hajós 
Sándor, a kocsiosztály vezető
je. 

tos feladat a társadalmi tulajdon védelme. 
Igénybe kell venni a pá,-t és a szakszervezeti 
bizottságok munkáját és segítségét. 

Mind a vontató, mind a vontatott járművek 
jobb kihasználása végett a vonatközlekedésí 
terv megtartását, a tehe,-vonatok menetrend
szerinti közlekedését biztosítani kell. 

Bízom abban, hogy a vasutas dolgozók eb
ben az évben is teljesíteni fogják az őszi for
galomban reájuk háruló feladatokat. 

Németh József, 
rninJsztenhelyettes, 

A mozdonyok jobb kihasználását elsősor• a MÁV vezérigazgatója 

Három óra alall bidal 
cseri 'llek a Bapos lolyá lölöll 
Dombóvár csomópont dolgo

zói nagy érdeklődéssel várták 
szeptember 12-én reggel a 
Kapos folyón átivelő régi vas
ú ti híd kicserélését. A Pécs 
felé vezető útvonalon 9,55 
órakor rendelték el a vágány
zárat. miután áthaladt a hí
don a reggeli gyorsvonat. A 
régi, 25 méter hosszúságú osz
lopos rácsozású alsópályás hí
don csak 25 kilométeres se
bességgel haladhattak keresz
tül a vonat-0k. 

A hídépítők fáradozásai ré
vén moot el:követke-...,tt az a 
perc, amikor a ré,gi híd átad
ja helyét az újnak. 

Hatvanöt tonnás 
híd a levegőben 

Szikrázva szórta sugarait a 
nap a felhőtien égen, s az új 
híd üdezöld színben ragyogva 
állt a vastag cölöpökre ácsolt 
áll,·fulyon a régi mellett. Két 
vége alá síneket és görgőget 
raktak, hogy oldalirányban 
könnyen mozduljon majd. ha 
kell. A hfdcseret a MÁV 
Hidépitési Főnökség hídmű
helrének dolgozói hajtották 
végre, Pata.k.i László vezetésé
vel Minden a legnagyobb 
rendben, az ütemterv szeri'Ilt 
történt. 

Két nagyere.iű gőzdaru állt 
a híd két végéhez. Az egyik 
45. a másik 65 tonnás volt. 
Oldalról is kitámasztottá.k 

gőzdaruxikal óvatosan ráeresz
tették az addig levegőben tar
tott régii hidat. 

Az első szállítmány 
a régi híd 

Ezután a sasdi Ill. pá.llua,
fennta:rtási sza,Jro.sz percei kö
vetkeztek. A hídra előre fel
szerelt síneket össrekapcsol
ták a töltés vágányaival. Fél
óra sem telt el, s már újra 
szorosan kapcsolódtak a sí
nek. Közben az egyik gőzda
ru. amelyik a híd Dombóvár 
felőli oldalán volt. egy moz

Először történt hídcsere 
ilyen módszerrel. A kicseré
lésre :kerülő hídszerkezete!ket 
eddig csak oldalirány,ba szok
ták kihúzni megfelelő áll
ványra. Itt céls.zerűhb volt a 
régi híd egyben való kiemelé
se és elszállítása. A cserélt 
híd alatt ugyanis egy másik 
híd is van, amelyen a báta
széki deltavágány vezet ke
resztül. Sok cövekelésre, á1l
ványépítésre nem volt lehető
ség. Az elő&zör alkalmazott 
ötletes technológiával sok 
munkát - pénzt ta.lcaritottak 
meg a hídépítők. 

donnyal vísszaJ(ördillt " kö- Néhány perccel 13 óra előtt 
zeli állomásra. Két pÖrekocsit már teljesen befejeződtek a 
kapcsoltak a gőz.daru elé. Eze- hídcsere munkálatai és a Pécs ket a kocsikat rátolták az új felől jövő gyocsvonat némi hídra. a régi alá. A daruk ek-
kor ismét megemelték az öreg késéssel ugyan, de akadályta-
hidat. A kocsikra vas� ge- lanul haladhatott keresztül az 
rendá'kb61 állványokat raktak új hídon. Aki a reggeli gyors-
és erekre eresztették vissza az sal utaz.ott Pécsre és m,ost 

.,utazó" hídszerkezetet. iött vissza. ugyancsak csodál-

s · i dulhat tt . . . kozhatott a gyors változáson: 
mar n o 1s az u1 lwv ,  tű t , . h "d• hídon az első szállítmány: a I 

a n a reoi t · 
régi híd. L-cz 

Lapzártakor érkezett : 

Szeptember 15-én megindult a forgalom 
a Balatonba épült vonalszakaszon 

őket, nehogy elmozduljanak A magyar tenger Balaton- méteres vonalszakasz építésén 
emelfs közben. Vastag drót- kenese és Fűzfő Jrozött két -, hat hónappal -a tervezett 
kJteleket fűztek át a régi híd ésig lá.tta vendégül a vasút- határidő előtt elkészültek a 
alatt és hurkaikat beleakasz- építőket. Mi,n.t már korábban mun,kálato,klka,l. 
tolták a daruk vaskos, emelő- beszámoHunik róla, ezen a A munka méreteire jellem
horgai�a. Mindez szinte hang szakasz.on a hegycsusza.mlások ző, hogy a töltés mintegy 
nélkül történt. miatt veszélyoen forgott a 200 OOO köbméter kőből készült 

Minden szem a hídra sze- vasúti pálya. Ezért eredeti he- és 30 OOO köbméter sódert 
gezódött. an,ikor Pataki lyétól 120 méterrel a Bale.ton has:má,Jbak fel. A földet az a 
László jelt adott az en,elésre. medrében kellett az új vonal- hegy adta, amely eddig rom
Dohogva megindultak a gőz- szakaszt megépíteni. A Buda- boJ.t, pusztított. Az építikez.és-
daruk gépei. Hangosan pat- pesti Épités! Főnökség dolgo- hez napi ezer tonnás teljesft
togva feszültek r P.g � drót- zói a BaJarton-tól hódítottak el ménnyel . kffi.ön köbálllyát nyi-
kotelek._ A7:�tán néh�y e��s egy sávot. A vizet a meder tottak Pa!Jcövén. 

,, .. 
reccsenes kovelkezett es a re- felé ít.ottárk és 150 000 A Balatontól .,elvett rteru-
gi híd engedelmesen a ma- . swt" . _a !etet befásirtottárk. A tervek 
gasba emelkedett. E.1-kor a 

I 

n_�ze_tmétemyi területet fel- szeri'lllt a jövő években fekete
kót csü1·lö kezelő\ is akcióba toltotték. fenyő li,get.eket 1étesftenelk 
léptek és a gerinclemezes. al- A munlkiá�atokia,t annaik ide- 1

1 

ezen a területen. 
sópályás úi híd 65 tonna sú- jén három évre terveztek. A Az új pályaszarkasz;t szep
lyú teste szép l�ssan csúszni V3:,útépftö� azon,ban - télel;-

1 
�-ber 15� ünne1?6IY:-5 kül

k2zdett a hel,•oere. Amikor I nyaron mll11•tegy 110 munkas sos,egek közott adták at ren
ez már a régi híd alá ért, a I dolgozott a több mint 3 kilo- deltetésének. 

Adósság mentesen 

A h� negyedév
ben hány !kocsit kér a vasút 
a llrocsiooztá,ly;tól? 

A Srombathelyi Járműjaví- 1
' Sándor oszt.áJyvezető és Mó

tó az első félévben teljesítette d-::i; Imre feklá'!tatos szemé
az élüzem címet és vezérígaz- lyében két brom21�rmes újító
gatói elismerésben részesült. val is biiszkél1kedhet:n.ek. Az 
A siJ.'<erhez a ikocsdosztály is év le,gje1enJtőse<bb újítása, a 
jelentős mértékben hozzájá- gőznyomás alatti tartádytisztí
ruM. Tehenkocsi fővizsg21ból tás is a kocsiosztály két dol
például a tervezett 1740 he- goroja, Hc,jós Sándor és Mo7-
lyett 1787, középjavftásMI 1670 nár Ernő reszortvezető n,evé
helyett 1690, tartálykocsiból hez fűződi!k. Ezzel az újítás-
75 helyett 124 dJa;rab lklészült sal évi 300 ezer forintot lehet 

- A terv alapján 780 t,e
herkocsi és 90 taTtálykocsi 
fóvizsgáját, valami-nt 1070 te
herkocsi köa,épja-vít@á.t loeU 
elvégeznünk - hangrott a vá
lasz. - Eddig 527 teh.er- és 
63 tartálykocsi [&vizsgáját, 
665 kocsi közép- és fu,tójaví
t.ását már elvégeztük. Minden 
reményünk megvan rá, hogy 
a hátralévő időben a. többivel 
is elkészülünk s az el.ső féU:v
hez hasonlóa-n, a harmadik 
negyedévet is adósságmente
sen Z/ÍTjuk. 

el az első félévben, me,gtakarítc.ni. 
A termelékenység 102• ·0-ra A szocíalnsta brigádmoz.ga-

emelikedett. Az emelkedést lomról csupán an.nyi't, hogy a 
nem a lét.'W\m növelésével, koesiosztály.1m dolgozó ötren 
ha.nem joob munka,,zerveres- brigád k,özül tizennyolc tűzte 
sel. a munkaídó jobb kihasz- célu.l a szocialista bi-iqád cím 
nálásával és a takarékosság elnyerését. Eddig öt b�iaád
útjoo érték el. Havonta mmt, nak már kétszer, háromnak 
egy 50 köbméter OH faanya- pedig egyszer sikerült a cí
got építenelk be, hogy csak met és az oklevelet megsze
egy példát emlitsünk. Az OH rezni. 

AtTa a !kérdésre: mi a jó 

amyagot a selejtezett kocsik 
kíméletes bcmtásá.ból nyerik 

A teherkocsLk fővizs,gájánál 
eredm{myesen alikaJmazzá!k a 
szalags,zerű javitást. Ez a gya-

Kétütemű vágányfektetés 

Füzesabony és Kál-Kápolna között 
A 6. szakosztály vezetői 

I 
Ennél a munkánál az edd:g 

szeptember l-én Kál-Kápolna 3.lka1mazoit emberi munka
és Füzesabony között pálya- erőnek csak egyharmadára 
korszerűsítési bemutatót tar- van szükség, A rtgi vágányok 
totta,k az NDK szakemberei- felszedése, illetve az új hé
nek és a sajtó képviselőinek. zagnélkülí sínszálak lefekte
A bemutatón Papp Károly tése úgyszólván cgyidőben 
szakosztályvezető tartott tá- történt. A közel egy kilomé
jékoztatót a korszerű vasút- ter hosszú pályaszakaszon 
építés gépesítéséiől. mindössze egy órát vett igény-

A tájékoztató után a gya- be a hossz�
, 
sínek lefektet�se. 

korlatban is bemutatták a �em�t�tta,< _a legkorszerubb 

két" tem • vág · yf '-t té 1 alaverogepet 1s, amely nyolc 
. . u u_ an e� e s eg- óra alatt 150 pályamunkást 
ui_abb módszerét, amelyet ha-

1 
helyettesít. A gép teltesítmé

zankban ezen a vonalszaka- nye óránként 300 talpfa a-lá-
szon alkalmaznak először. verése. 

Tatabánya-fel.96 állomáson évek öt.a nagy gondot fordítanak a:: 
irányvonatlcép:iésre. H.avonia 2:0-250 sz!nneJ, cementtel és més:r 

szel rakott :l�ányvonatot ln,ditanak, K-tpfirlcön Koródl Sándor kocsimester m-egbeszéli brigádjával a tennivalók.a� mielőtt a gép íelhű 
a gwitóra 

Első a mozdonyosztály 

A Jrocsiosztályhoz hasonlóa11 
a mo.zdonyosztályon is jól ha-
1,ad a mun!ka. Eddig m'nd-m 
javít§.si nemben síkeriHt tei
je&íteniüik a di:rabszámot. A 
fővizs,gás és a főjavításos moz
donyoknál] pedig 10%-«aJ si-

: került 1erövidíteniük az átfu-
1 tásí időt. Termelési teri:üket 

102,4%-ra. tel-jesítették és a� 
első helyen végeztek az osz
tályok között folyó verseny
b:m. 

Hol tart a te1·vleljesíléssel a 
moz<lonyosztály most a har
madik negyedivl>zn? 

- Az ős.zi fOT�.lom idején 
azt a feLad.!Ltot kaptuk. hogy 
a. mozdonyokat ütemesen ad
juk át a forgalomnak - mo,n
dot\Ja Koroknai Gyukz, a moz
donyosztály vezetője. A 

terv egy hónapra ti::ennégy 
275, 375 és 376 sorozatú moz
dony fóvizsgáját és főjai·ilá
sát írja elő. Ennek a követel-
ménynek eddig maradé1.."1ala
nul eLeget tettünk. Remélem, 
a jövőben sem l.esz különö
sebb fennakadás. 

A Sromba-thelyi JárműjaYí
tóban tett l,átogatásun1', során 
az anya,gellá,t.ás is szób:i ke
rült. Annsd is inrkwbb, mi,·eJ 
ezen a területen még akc:dnak 
p.roblérnái!<. A 2 mm-es vasle
mezt pél<lául rc:n::lszerteknül 
kapják. Az elektróda-e:látás 
sem kiel,égítő. Gyakron hi::ny 
van az acélvázas kocsikhoz 
szükséges k:róm<>zott csavarok
bóL 

Ha az AnyageDátási !gazga
tósá,g és a sz:e,rtárak foJvama
tos.abban biztosítan:k a- ja,·í
tásolcnál né1kü!-ö7.he1 el lm 
anyagféleségeket, minden bi
zonnyal csökkenne a jármü
javítókban a h6végi hajrá C:-s 
a dolgozók ssn bo�sza:ruko::1-
nfünak an;nyit. S ami a leg
fO'Il:tosabb, elérhetnénk. hegy 
a mozdonyok, a szemé!,·. és 
teherkocsik ja,"ítása E'et\·cn,�-
tesebbé, folyema'o.s'.:bb:i ,·ttl
na. Ez ne·mcsak r z üz�mE:.k
nek. hanem a Ya�út.na1

, i · iot 
tenne. \'. F. 
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Az V. Szakszervezeti Világkongresszus napirendje : 
A Szak.sz.en·ezeti Vilá,gszö

�·etség Végr,:,haj1ó Bizottsága 
a Főt>anács XI. ülésszakától 
kapott megbízatásának eieget 
téve, 22. ülésszakán jóváhagy
ta a Titkárság jelentését az 

V. SzakszetTezet i  Világkong
resszus összehívásáról és meg
szervezéséröl. amely az alábbi 
napirendi pontokat jav solja 
a kongresszusra : 

1 .) A Szaksze·,-vezeti Világszövetség tevékenyséi,e és a 
szaksze·rvezeti sze n:ezetek jekn!.egi /e/adatai a békéért az 
imp.eriali2mu.s ellen, a békés egymás mellett élésé1·t, az cilta
la.nos és teljes leszerelésért, a doLgc•zók gazdasági és szociális követeléseinek védelméért vii·ott harcban. 
. 2.) A szakszen:ezeti su1Tezetek terékenységének és sw-

Udaritásána.k c>rösitése a gyarrna/i rendszer felszámolásáért 
1olytaiott küzdelem ben. 

3.) A pé11:iigyi elle nörők beszámolója. 
. 4.) 1 Szaks::<'n:eze t i  Vilagszövetség vezetö szeTveinek meg

l!alasztasa. 

1\J4.(;Y .\R V4.�F'T.c\!- l!l61. I-ZEPTEJ\t8F.R 18. 

„Tovább erősítjük 
a francia-magyar barátságot" 

Felforgató tevékenység napi 6 márkáért 1 Szakszervezetünk központ- ·i,á rost építsenek a munkások-
jánal: KISZ-alapszervezete nak. 

A berlini va�útigazgatóság 
elnöke, Otto Arndt a közel
múltban arról i.ájékozt.atta a 
hazai és a külföldi újságíró
kat. hogy az S vasút ellen mi
lyen provokációkat hnjtottak 
,•égre N_yugat-Berlin területén 
a huligánok. (Az S vasút -
magas vasut - a Német De
mokratikus Köztársasúg kc,.e
lésében van. A szerk.\ 

Augusztw; 1 3-a óta a város 
szenátu a és a jol:>bo•ldali DGB 

jobboldali Német Szakszerve- , tíztagú. francia fiatalokból ál- Nálunk még a kapitalislák 
zeti . Szöv.etség (DGB) abbel i  l ló deleg�ciót lát.ott vendégül. kezében van a 1:ezetés - foly
remenye is. hogy a maguk sze- A vendegek hazank so1< szep tatta Gabnel .Jacomet. - De 
k<;rébe fogják az NDK \'asuta- \ tá_iá� megismerMk. láthattá� 1 mi, .. m ,mk,!sok . b�rik�d':t 
sa1t. A 7500 nyugat-berl;ni nepunk szocialtzmust ep,to emelu nk  a habon, ero1 ele es 
vasutas továbbra i� felelósség- 1 munkáját. arra fogjuk késct.etni a kor
teljesen látja el szolgálatát. j Elutazásuk előtt Gabriel Ja- mányt. ht;QY tür.eked}é_k a :'é-

l comet, a delegáció vezetöje. a I met kérdes b�ke:: ,•ef'aezesere: 
többi közöít így nyilatkozott I A, fegy,·er�ezes ,es az ,aloenai 

1 élmé 'k  · i ·  haboru a z  eletszineona.  1·om.la-
RÉZ HEL VETT BÁDOG 

I 

n�e, ro ·. , sá: eredménye:i . Franciaor-
- !\agyon JO tapasztalatokat szagban. Ezert 1s nehéz a 

A vasúti szeniélykocsik ,,i-- szereztünk Magyarországon. munkások helyzete. 

Automatikus vagonmérlegek 
1:, Szo':'jetuniv új, hatalmas I gesen gyorsabban történhet a 

eromuve1 naponla sok tízezer 
I 

mérlegelés. Az AVV-2 t ípusú 
10,:.nu szenet fogyasztanak. A elekt.ronikus készülék papir-
6Zen m<:,rle:'�elese eddig nehéz- ;zalagon regisztrálja a súlyt 
kesen tortent. , és a szüks.éges töl:>bi adatot. 

Nemrég. a Szovjetunió nép-
1 

Az új automaliku-s vagon
g,��d_a�g, er€dmény_2inek k!- mérleg konstrukcióját a .,l\lo
a,atasan: bemutattak az uj 

I 
szenergo·• központi laborató

lit>tomallkus vagonmérleget. , r;urnaiban és kísérleti műhe
li111ell·nek segít:,6gé\'el lénye- 1 lyeiben dolgozták ki. 

j ,·ezetősége koncentráltan foly
tatja táma<lásait Nyugat-Ber
lin legkedveltel:>b és legol
csóbb közlekedési eszköz2, az 
S vasúl ellen.  Szándékuk az, 
hogy a berlini helyzetet ki
elezzék. az S vasút .forgalm.ít 
letörjék és sajút kezelésbe ve
gyék. 

t ·1 · 1 - 1  � • , Eredményeik forrásá.t abban Szí1·es t·endéylátásukat há-a rta yaira ronat ,o::o ag uJ 
l látjuk. hogy itt már megsziinf  lásan köszönjii/c. Tgérjük, hogy technológiát dolgozia k ki a az embernek ember által i·aló ot thon igyekszünk. majd megdrajovoi Andrej Zsdánor i:a- 1 kizsákmányolása. Bizon uosm ismertetni elt•tá rsainkat és ba

g011.gyárban. (Bulgá ria). A drá- ,·esszü k, 11ogy szociali;:;must 
I 

rátainkat a magyarországi ta
ga réz helyett bádogot has;- építő második öté!'es tenüket pasztala tokkal. s ezáltal is fo
nálnak, amit horgannyal ron- is sikeresen  m.eg,,alósítjá l,. Lá-

, 
t·ább erősítjük a francia-ma

nak be. Az éi'i megtakarítás togaiásaink sorá n mindeniitt gya r  b�rátságot - mondotta 
240 OOO lei:a. A ja ,·írásoknál  kedves i:endégsze-retettel ret- vegezetul. _ . _ .- . 
eddig a lkalmazott. ugya ncsak I te);; körül bennü nket. Jártunk A f�at.alok � ;111 elobb, :·,-

____....,,.__ ....... __,..-, . .. .... .. ......... -++- •• •• •• • 

Az NDK•ban egyre több f.iatal választja élethivatásul a vasúti szolgá• 
latot. 

(Fo(O ; Gumich.) 

Milyen új tettekkel készül a szovjet 
vasutasszakszervezet 

a Szovjetunió Kommunista Pártjának 
XXII. kongresszusára 

Írta : E. Cserednicsenko, a szovjet vasutasszakszervezet 
központi vezetőségének elnöke 

IV. 

Egyre szélc>scbben fejlődik és 
bontakozik ki a feltaláló!, és 
újítók mozgalma. A vastltas 
feltaiálók és újítók versenyben 
vannak egymással a Szovjet
unió Kommunista Pártja 
XXII. kongTesszusának méltó 
megünnepléséért. A vasutas 
feltalálók és újítók nagymér
tékben járulnak hozzá a tech
nológia tökéletesítéséhez, a 
munkaigényes munkaművele
tek gépesítéséhez és automati
zálásához, az anyagok, a tüze
lőanyagok és villamos energia 
megtakarításához. 

Ékesszólóan tanúskodnak er
ról az alábbi számok : az első 
negyedévben a vasutasoktól 13 
ezerrel, vagyis 25 százalékkal 
több javaslat érkezett be, mint 
az elmúlt esitendő negyedik 
negyedévében. 

Mint ismeretes. tovább fo
lyik a vasúti szállítás gyökeres 
műszaki rekonstrukciója. Ma 
már a szállítások felét diesel
mozdonyokkal és villamos 
mozdonyokkal bonyolítják le. 
Sok ezer kilométer hosszúságú 
vonalat látnak el automatizált 
térközbizt0sító és jelzőberen
dezéssel. De egyes ágazatnkhan 
még nem kielégítő a munká k  

gépesítése. Ez fékezi a terme
lékenység növekedését. A pá
lyafenntartásban a munkák 
csupán 13 százalékban gépesí
tettek. Itt az ideje, hogy a Pá
lyafenntartási Főigazgatóság 
gyökeresen változtasson ezen. 

A Vasutas Műszaki Tudomá
nyos Egyesület szervezetei 
szintén fokozhatnák a munka
versenyben részvevők segíté
sét. Ezt nehezíti, hogy ezek 
ma még nem eléggé tömeges 
szen,ezetek. 

Akadnak hiányosságok a 
Feltalálók és Újítók Tá'Tsaságá
nak tevékenységében is. Az 

üzemi szakszervezeti szerve·te
tek számos esetben nem nyúj
tanak kellő segítséget a társa
ság tagjainak, különösen az 
elfogadott javaslatok beveze
tésénél. 

A szakszervezeti bizottsá
goknak javítaniuk kell azt a 
munkát, amelyet a Műszaki 
Tudományos Egyesület és a 
Feltalálók és Újítók Társasága 
szervezetei irányában kifejte
nek. 

A szocialista mnkaverseny
ben részvevők számára nagy 
segítséget nyújtanak a vasúti 

A bojkottól a nyílt terrotig 
n\ltozat-OS etizközöke{ alkal
maznak. Szervezett huligán
csoportok augusztus 13 óta 
270 kocsil rongáltak meg. A 
kár 320 OOO márka. Szt.zas 
bandákba verődve vonultak a 
pályaudvarok megállói hoz. 
ahol gorombán sértegették a 
vasutasokat és utasokat, szét
rombolták a pénztárakat és 
berendezéseket. A rendórség 
csak a legritkább esetben 
avatkozott be. A huligánok 
napi 6 márkát kap.nak, amiért 
hajlandók részt venni a pro
vokációba11. 

Willy Bra ndt bojkottra hívó 
jelszava azonban hiábavaló 
volt, mert a nyugat-berliniek 
továbbra is igénybe ve�zik az 
S vasútai. Kudarcot vallott a 

Szállítási rekord 

Ausztráliában 

Az ausztráliai Uj Dél-Wales 
Kormányuasutak 1960-61-ben 
a teherszállításban minden 
idók rekordját érték el. Elöze
tes költségvetés szerint 
1 860 OOO font Yeszteségre sz.a
mítottak. Ezzel szemben 25 246 
auszt.rálial font tiszta nyeresé
get értek el. Ez az eredmény 
azért figyelernre méltó, mert 
1957-ben még 8 millió fontos 
deficittel dolgozott ez a vasút. 

k "ltsé · · • ' lk " I "  ' .. .. ,. . . . . szonllatas remenveben bucsuz-o _ ·ges o'.wza� . is ne -� oz-
1 

a gyonyoru Sztalm va rosban 1s. lak. Jövőre ugva.nis a venctéd-hetö. Az UJ elJaras o1cso es A kapitalista rendszerben e!- látók lesznek a franciák ,·en-
rnegbizható. 1 érhetetlen, hogy ilyen ragyogó dégei. 

A világ szakszervezeteinek kongresszusa 
Írta : G. Casadei, az SZVSZ titkára 

öt hónappal a Yi!ág szak
szen ezelé>:'!',ek V. kongres,;zusa 
elölt, a föld bármely pontjá
ról éi'kező legapróbb hfr is 
élénk érdeklő<lést vált kl a 
munkások és dol ozók köré
ben és a szakszervezetekben 
szerte a világon. 

Es ezen senki .sem csodálko
zik. Egy cél van mo.st csupán 
- az V. kongresszus. mely ki
vételes és fontos pillanata le.sz 
.a szaksz.ei�ezeti mozgalomnak, 
feladatainak végrehajtása és 
fejlődése szempontjaból. 

a leszereléséért, a békés 
1

1:,&ke \ilágitó tornyúban székel 
együttműködésért és a bakéért a világ leghatalma.sabb szak• 
folytatott küzdelemnek tcrmé- szervezetének központja. 
szetes következménye. 1 A kongresszus mindazok Napjainkban a kapitalista kongresszusa lesz akik országa� m1:nkásainak hatal- eszméik meg,•alósulását 
1:;as �r;>fesz.1tese1 a Jobb n:e�- keresik a 111indenna11ok 
e,h�tesert, es munkaleheto ':- t etteiben, akik a dolgozók 
gekert, a �emokrat1�u.s es és a munkásosztály elide-sz'.'kszer:'':';eh sza�ad,agJogok geníthetetlen jogáért küz.. 
elismereseert. a múltban soha denek. 
nem tapasztalt a1·ányokat öl-
tenek. A Szakuen•e;ceti Világsz.ö-

Valójában egy. a maga ne- vetség hagyományaiho;c hi\·en 
mében egyedülálló. a munkás- a kongresszus részve\'Oinek 
öntuda•tra támu,zkodó monu- ,  mindenkor biztosítja a "zabad 

Az általános világhelyze- men\.ális harc1·ó1 van szó. mely ' kifejezés é_, együttmüködés jo-
tet egyrészt a szocialista a dolgozók egyre nagyobb tö- ! gat. s ez, a sz.ervezetnek nen:-
tábor sok irányú, hallatlan megeit sodorja magával. csak hagyomanya. hanem le-
ü�.emü előre�ala.d:í!,a, mlÍ;5- E küzdelem alai>vetö célja, 1 r>yeg7. is. � Szaks�e,·vezeti Vi-
rcszt a kap1tahzmus vál- hogy elörelelidítse a, társa- lagszovetseg tltkarsaga egy 

sága jellem7,i, dalom átalakulásának tör- szabalyzatt�rvezetet . fog�do,t 

, ·1 ed.. ll ·t '·-el ténelmi folyamalát el, melyet iovahagyas vegett :ne,y az e es o e ente e,-,., <, . . . ' • a kon"resszus elé terje··zt s a_ g)�annan rencbzer os��m-
1 

� 1�a.L!-(ag, a �z�bad ag e� az amely ;1indenki sz.áinára t�1-lc..sarnak, a:>. eln, ·�ott nepek :gaz, . . demokracrn maga,�bb 

I 

jes egyenlőséget biztosít a unper1altzmus e!,eru harcamak formai a, a szoc1ahzmus fele. nyilvános üléseken ép

. 

púg, , 

, f k"{d" 
mint a szövegek kido]gozá.,á-

l OO orsz6gbo 1200 U off val foglalkozó bizottságokban, 
Az V. kongresszus m·szágon- és h i,:atalok küldöttei. Ok a 1 � természetesen a szavazásnál 

kár.t elemzi majd a mozgalom- .. Kongresszus". Biztos, hogy az I u;
, . 

ma! kapcsolatos tapasztalata- i.í vitáik, kísérleteik, javaslata- Azt akarJuk, . . �ogy az . V. 
kat. kísérleteket és tanításokat, ik nyomán. _ mint ahogy az kongresszus valoJaban a vtlag 

A javulás Iö oka: a kedvező ha.gy végül is feltár.f
a a köve- szak zervezeteinkben történni : összes szak. zervezetének kong

tendő utat és rámutasson az srokott - bontakozik majd ki I res.szusa legyen. Ez így is lesz:. szezonszerű feltételek, a sok 
export szén és búza, valamint 
az új üzletek megszerzésére 
irányuló vasúti kampány. 

elkövetkező évek legfőbb ten- a mindenki számára közös és 1 • , , •• •  
nivalóia·a. legjobban járható út. 

1 
V,lagszerfe keszulodnek 

Száz ország 1200 küldötte je- A kongresszus demokratikus . , . . .. , 
ientetle be részvételét a kong- lényege valójában a határozat 1:, kon;;;re2:zus1 e,ukes�ulet.eK: 
resszuson. E tényból követke- kidolgozásában rejlik, mely I szamos. orszagban i:negkezdö<!,-
,.;;,, hogy a kongresszus leg- eredetét és ötletét a tcmegek tek. Mmden „torekyes arra rra
íöbb jellemzője és értéke a de- harcából, a tanítások ÖSszesi- nyu-1, hogy „os.szetetelben a le: szállítás területén múködö tu- mokratizmus. téséböl meríti. 1 hete . legtokel�tesebb, teháo 

dósok, tudományos kutatók. egys"ges de!egac1ót hozzanak 
Különösen ki kel l  emelnünk a A mi feladatunk nem az, 1 létre. Brazília és Japan szán-
SzovJ·etunió Vasút,· Tudoma· _ hogy legfelsőbb szinten, szűk Minden dolgozó d . , h l gkül"nbö kör,ben tárgy·a1i·unk, ahol ha- k f 

e;rn az, ogy a e O -
nyos Kutatóintézetét és a Vas- ongresszusa esz zőbb foglalkozási ágakból 
úti Mérnökök Moszkvai Egye- talmi szóval, a dollár erejével gyűjtse össze a küldötteket. 
temét. eleve nún<len elhatároztatott, A kongresszust a demokra- Mások az előirányzottnál na-

A Moszkvai Vasútnál a tu-
az ilyen összejövetelekről a tizmus és az egység szelleme gyc.bb csoportok létrehoZJásán 

dományos munkatársak be- t�nkás06zlály min<li:g kívülre- Jellemzi. Ez a kongresszus nem dolgoznak. Szerte a világon, 
vonásával valósítják meg azl a · a_ Szakszervezeti , Világ.szövet- üzemekben, a legkülönbözőbb 
széleskörű pt•ogramot. amely a A Szakszervez;iti Világs7.<i- seghez csatlako:'° sze1:vezetek munkahelyeken, a központi 
legkülönbözöbb szakmájú dol- vetség a mi kongresszu- kongressz1:15a. Ez a v iJag szak- probléma a kongresszus és an-
gozók műszaki oktatására és sunkat egy régóta megkez- sze1Tezeternek . ��gre�szus�, nak előkészületei. Uruguay, a 
az élenjáró, legkorszerűbb dett és véget nem érő áldo- melr foglalkozruitol es. \/1lág1:e- Vietnami Népi Demokratikus 
technológia bevezetésére irá- zatos munka. magasrendü zettöl fu�et)enul a. v1lag �ar-

1 

Köztársa
.
ság, a Máli Köztársa-

nyul. eredményének tekinti. n:_el� or-z,aganak reszvételevel ság, Kuba és több más ország 
A vasutasszakszervezet üze- A kongresszusOill a vezetők zaJlik le. számára. a kongresszusi elő· 

mi bizottságai - a vasúti szál- mellett. a vezetőkkel egyenlő Moszkvában decemberben készületek fontos feladatok 
lítási főiskolák vezetőivel rangban foglalnak maj<l helyet testvéri egyetértésben ülnek megoldását jelenti. Világos, 
együttműködve _ tovább foly- a harcostársak, munkások, össze a szocialista és kapitalis- hog� az elikövetkező hónapok
tatják azt a munkát, amelynek dolgozók, az üzemek, a vidék ta országok, az elnyomott ban az V. kongresszusra való 
célja: a főiskolák összes pro- ___________ 

nemzetek képviselői és minda- készülődés egyre nagyo!Yb me-
fesswrainak é oktatóinak be- zok, akik a gyarmati rendszer reteket ölt. 
vonása ebbe a hasznos tevé- sretzúzásáért küzdenek. A dolgozó tömegei!'. és a 
kenységbe, valamint a tudo- Félmillió ember A szakszerveze\.i mozgalom szakszervezetek kezdődő moz-
mányos kutatóintézetek be-

marad vasút ne'lkül ,. történetében elsőízben lépnek gósitása ösztönző erövel hat 
kapcsolása az emlílett mun- a kongresszus szónoki emelvé- .;bban a mindennapos küzde-
kába. A tevékenység célja Az Angol Szállítási Igazga- nyére a hosszan tartó elnyo- lemben, melyet e tömegek az 
ezenkívül a termeléssel való tóság (British Transport Com- másban sínylődött népek kül- osztályellenség, s legfőképpen 
kapcsolat megszilárdítása, mű- mission) azt javasolta, hogy döttei és végre első ízben sza- az elnyomás legerősebb gazda
szaki tudományos kérdések Dél-Wales monmouthsirei badon hallatják szavukat. sági gyökerét alkotó monopo
komplex kidolgozása. Mind- g1

·ófságában a Western és Ki más, ha nem a Szakszer- listák ellen vívnak. Ez a harc 
ez nagymértékben elő.segíti a EasteTn Val!.eys-ban futó sze- vezeti Világszövetség hivatott az elnyomás minden formája, 
vasúti szállítás munkájának mélyl,'(matokat állítsá.k /.e. Er- arra, hogy az egyetemesség, az az imperializmus. a kolonializ
további javítását. ről az érde-kelt vasutasokat egység és a demokratizmus ne- mus, a dolgozó tömegek kis 

A szovjet vasutas dolgozók senki sem. kérdezte meg. Ép- vében hívjon össze kongresz- csoportok által történő könyör
és a vasúti szállítás építési do!- pen ezért a szak.szervezetek szust? Ki más, ha nem ő ké- telen ltizsákmányolása ellen 
gozói szilárdan tömörülnek a megfelelő nyilatkozattal vála- pes egyedül a munkásszolida- irányul, 
Szovjettmió Kommunista Párt- szolnak az int0zkedésre. Az a ritás, a közös harc, a testvéri . , 
ja és annak Központi Bizott- véleményük, hogy ez a rend- együttműködés szellemével ,  át- Az V:· kongresszus kivete-
sága körül, minden erejüket és szabá!iJ nagyon sérelmes lenne hatni és lehetővé tenni, azt, les pillanata lesz anna� a 

energiáju;cat latba vetik an- a terület mintegy félmiliiónyi hogy akár a gyat·mattartók ki- harc���• mel�ek gyozel-
nak érdekében, hogy méltó tet- lakosára. Igaz, Jwgy a BTC a zs�kmányoltjai, aikát· a gyar- f'!5; ·-;1enetelebe.n �,_mU;11-
tekkel fogadják szeretett kom- tulajdonosa a vasutak h.elyföe tnati m·szágok mun1,ásai, egy- a O ztaly nem kete.1<edik. 
munista pártjuk XXII. kong- lépő autóbusztársaságok Tész- szóval minden szabadságért, A győzelem kézzelfogható és 
resszusát, biztosítsák a vas- vényei zömének, ez azonban I halad,ásért és békéért harcoló I világos biztosíték maga a 
utak munkájának további fel- , nem sokat változtatna a nép képviselője részt vehessen Szovjetunió, ahol ez a győze-
lendítését. va.sutasok és az utazóközönsé- a kongressz;uson? lem már 44 év óta az életet 

(Vége.) 1 get sújtó i nté.voedésen. Mosz;kvában, a haladás és a magát jelenti. 



1961. SZEPTE!IIBER 18. MAGYAR VASUTAS 

A szakszervezet első. fél évi gazdálkodásáról l 
Véget ért az első félé,·, nep- 1 álló összegeket. A beérkezett Budapesten a Közlekedési és 1 gazdaságunkban mindenütt beszámolójelentések szerint a Sz.állítási Dolgozók Nemzet-
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Minden rendben, futhatunk tovább . . .  
P R Ó B A Ú T O N  A „L E ÓV A L "  

jóváhagyták már a mérlegbe- felhasználásokból : közi Konferenciájara. Ennek 
számolókat. Szakszervezetünk költségeit a Közlekedési 

1

, Az elsö magyai· gyártmányú 
I 

mélykocsit vontatott. A ve- teljesítményük ellenére Is 
tagjai is joggal igténylik a tá- különféle segélyre 27,5 Szaksz.,ervezettel együtt biz- Ward-Leonard tipu,ú vil la- ze�áJ.1.ásban ott __ v�ltak a k�_t korszerűbbek a gözmozdo-
jékoztatást a gazdasá"i mun- kul lurtilis célokra 25,3 1osílottuk. Balatonkenesén mos moroony 1 958. november gyar uzemmérnoke,, szerclo1, nyoknál. Itt. kel l  szólni arról 
káról. 

0 

függetlenített funk- berendeztünk egv 240 szemé- elején kezdte meg r,róbaüze- a 7 C. osztály megbízottjai, is, hogy Kandó és a BoCo a 
összesített éns be,•ételi cionúriusok bérére és lyes sátortábort, megépítet- meltetését. A gép 37 eze,· ki- valamint a veze(ö és a gépke- felsövezeték :feszültségének 
tervünket június 30-ig ezek jámlékaira 21 ,7 !ük a szükséges melléképülc- lométert futott, majd Javítás- zelö. 

l(eleti-pályaudvar kül- �:;
e
�
é

��rsz!�1t�fa�!:lmoz-51 százalékra teljesí- ügyyifelre 11 9 tekct. A nyári gyenncküdül- ba került. A második 1959 A 
tettük. szoci-dl: célokra 

' lelés egy ;·észét - közel 300 januá1·jában kezdte rneg a fu- sós forgalmi szolgálattev.1ie donyoknál elengedhetetlen kö-• Io,9 gyerek - már Balatonkenesén tópróbát. Ez már jobban bírta 9,30 ,órakor adott engedélyt az Yetelmény - megkötötiséget Ez igen biztató eredmén,v. sportcélokra 2.7 bonyolíthattuk le. Ezen kiYül az igénybevételt. A gép :Jo indulásra. Torb,ígyig Ó\'alo- jelent. Ezzel szemben a Wa.rd 
mert ha a második félévben százalékot költöttek. 2400 vasutas fiatal n-ak terem- ezer kilométeres t ehe;-v.)ni;ti san ,  mindössze 50 kilométc- -Leona rd mozdonyok már 
csak az elöirányzatot érjük tettünk lehetőséget eg,·hetes próba után személyvonatot res sebess�g"el hala�t�ink. _ 

\ 
magasab';> fe_szültségű vonal�-

el, akkor is biztosít,·a van a A felhasználási arányok balatonkenesei í"áboro�á<;ra. továbbított és 1 16 ezer kilo- - Torba.g!}On me _qalwnk es kon ,·alo uzemeltetésre 15 terv teljesítés. helyesek. a sporttal azonban Eddigi aazdálkodásunk métert futott. rö�,id míis�aki el!enörzést ra.r- alkalmasak, Bevételeink 7.öme a tagdíj- még mindig nem foglalkoznak megteremtette 
0

a bizto, ala- A két mozdony „nyúzó" pró-ból adódik. amelynek féléves szak,v..e1Tezeti bizottságaink I pot a második félév felada- , báján szerzett tapasztalato1, előirányzatát 1 .7 százalékkal ielento,égének megfelclöen. ' tainak ,·égrehajtásához is. 
1 
alapján 1960. decemberéb-�r. a 

1cljesíle' ,ük túl. 1 tt szeret- Az ebo félé,·ben került sor I Szilágyi Sándor K_le:ne nt_ Gottwald 1'ill«;mos. 
nénk megemlíteni, hogy a ta�- sag, Gyarban megke7..d1<'k a dijbél,e6 Yételezés me0 1 

1 

sorozatgyártást. A Kle
. 
m„nt 

nem ·e1Jg egyenletes. A fél: Gott 1.vald és a Ganz-MA VAG 
é,·en belül több mint 10 száza-

B • t l , d 
• 

k 
- az utóbbi üzem kész,:i a 

lekos kü1önbségek vannak az lZ U O ere m.enye � mozdony egyes alkalrE\,&it 
egyes hónapokban vételezett . . .- . . 1 - már erre az évre hat g'a)p 
bélye!!mennviségek között. A pécsi igazgatosei.gon érté- i e3;dsz�rusege a ' "1'.alt �8•7 1 szállításáról kötött szerződo!st 

A kla.dási tervet 46_3 sz.i.- kellék az elsö hét hónap ered- szazalek hel) ·ett 99.2.J . :"�za- a J\.IÁV-val. A szerződés ér-i .k t 1 . .1 tt "k m<:nyeit. Amennyiben zuüin lek:is volt. Az allomása,, uze- . . . . k za. e ·ra e Jest e u ·. 
s m lesz visszaPsés, ak!rnr az mi önköltsé.ge a t"állaJ ;  :1 szá- 1 tel_me�n az_ uJ gepe ::! az év 

Ezen belül a központ és a zale"k helvett 4_.,. . .  ,.a· •al".'<kal, 1 masocli_ k_ íeleb-en atadJaK ren-. , 4-! ·i · za1 '- e\' végén kitűnő eredmén ·ek- , - ·" � ' 

1 

d lt t eJ 
�:��

ye
�z 

sz
�':�zerv��c:!t: i7 röl adhatunk majd számor. a_ \'ontatás önköltsége 4 s;-:iza- e e escn <. * 

sz.az' a!ékát adták ki az P!o- A lek helyeit 4·1 �zazalekkal Az elsö V 41-503 ·'lrr za-. z árus.uil/itásban 729 096 csökkent. Túlteljesítette ,·ál- . · t · be ,, �:': l•e' d irányzatnak. Ez azt jelenti. tonnás túlre/jesitést értünk lal . . k , . . u gep szep em r o-<11, ., z -
hogy el, s így bi-c-tositottnak latszik és 

as
�� .:.\1/��i1�

s
�:

1
; ·

e
sz

e,es1 1 le meg hivatalos gyár!á.,i és 
· k" t k a ' 0 J • 

J átadási iutópróbáját. Els/j út-a tagsaggal ozve len ap- a� év �-égéig váll.alt 1 mil1ió v. L ján egy négytengelyes szc-csolatban levő alapszer- ton nás túlteljesítés. A teher-
vezetek a tava.hí 10,4 szá- k .k _,., · k,· ,·1_.s-Lná-
za.lék és az idei iervezett 

<>cs, ga,,.,asagos 
'!1,7 százaléknál is iöb!)ct 1.lsa 0.43 tonnával, a teher-
ha.sználta.k fel a szakszer• ,·onatok átlagos terheléoe 9 

vezet bevételeiből. tonná\'al \'Olt nagyobb :: vál-
Nézzük meg, mire hasz- 1 Jalás.nál. 

Az üzemszemle már 

a tél i  felkészülést szo lgál ja 

Az új mozdony útra készen Ml a Kcleti�pályau<lvat·on 
tunk - közölte Barsi Lá.szló Vontatási szempontból azon
moroonyátvevő, a 7 e megbí- ban azt nyújtják, amit a Kan
zottja. - Onnan már n-0gyobb dó . . •  nálták fel a szakszervezeti bi- ] ,lavult a szfotakarékosság 

zottságok a rendclkezesúlcre ú;. A személyvonatok menet- se bességgel 1·obog,Juitunk to_ * Néhány nap múlva hi,·ata- ra nézve is nagy megterhelélit vább. egészen Moscrnmagyar- Komárom elölt, a 31-es tér-losan is beköszönt az ósz, s ve- jelent. óvári,g. közörhelynél megfogtak ben-

Miért nem lett élüzem Dombóvár 
le egyidejüleg számolni kell A téli felkészülés sikeres A gép Torbágyon a szerelö- nünket. Acson a szolgálattevő az 1döjárásváltozással. \'égrehajtasa érdekében szük- .akn a fölé járt és következett kité.röbe engedett. Györ-
elte{�t!::e:1 
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mények alapján eln)·erte a 
Minisztertanács é a SZOT 
vandorzászlaját. Dolgozóink 
tudták. hogy további jó ered
ményekre kötelez ez a szép ki
tüntetés. Igyekeztek is a leg
jobb munkát Yégezni. Terme
lési eredmény,ünk az elsö fél
évben 103.7 százalék vQII. .Ez 
il,\·en nagyforgalmú állomá�
nál igen jó. 

De közbejött a vasút selejt
je: a baleset. Nem voltak ú
lyos baleseteink, de ahhoz ele
gendök. hogy az állomást, il
letve a csomópontot ellissék az 
élüzem címtól. Levontuk a 
tanulságot és most már sokat 
foglalkozunk a balesetek meg
elözésével. Intézkedési tervet 
dolgoztuk ki, amelyet elöbb 
&ktívaérttlezleten vitattunk 

meg. majd széles körben is
mel'tettünk. 

Dolgozóink megértették a 
kezdeményezés jelentöségét és 
ma nagy elövigyázat!al folyik 
nalunk a munka. Sokat segíte
nek a munkavédelmi örségek. 
amelyek feltárják a balesetve
szélveket. Oktató termünkben 
balés�tl" klaniiás( rfndéilünk. 
Képekben mutatjuk be a hely
telen és helyes mozzanatokat 
és azt. hogy milyen nagy kárt 
okoz a népgazdaságnak egy
egy gondatlanságból elöidézett 
baleset. 

Reméljük. erőfeszítéseink az 
év ,·égére meghozzák a kívánt 
eredményt. s az élüzem cím 
visszaszerzésében nem gátol
nak bennünket balesetek. 

Bódogh Mihály 
Dombóvár 

kell fogni a várható zord idó- már a téli felké zülé jegyében bJ . ák 't . - 1 1 tu· ·nk egy tehervona• döcö-járás okozta nehéz.ségck áthi- történjenek meg. zse amp segi segeve a a- • 
dalásához, s mindent el kell A teli felkészülés terjedjen posan szemügyre vették a gött. 
követni a dolgozók egl"szségi ki a műhelyek, szolgálati he- gépet. Különösen a csapágya- A szerelök ezúttal sem mu-
állapotának megvédése érde- lyiségek. s nem utolsó sorban kat Yi zsgálták alaposan. lasztják el a műszaki ellenör-
kében. a várótermek ablakainak. aj- - Nem esz.leltünk -rendelle. zést. Körilljarják. alábújnak. 

Ezért idejében hívjuk fel va- tajainak rendbehozatalára. a nességet - jelentették a vizs- A vezér és Olajos Béla gép-
lamenn)·i szolgálati vezetö, !ütésre. tisztaságra. gálás után a szerelök. kezelö is követi a szerelőket. 
mozgalmi sz�rv. Jjgyelmét a Bizlosftani kell, hogy min- _ Ha. mi11.deii rtmdben, ak.. Nézegetik. simogatják a moz-
téli felkeszülés fontosságára. den dolgozó rendszeres mele- kor futhatunk torább · donyt. Mivel ezúttal sem ta
A zord idojárás az embert, a gító ital ellátásban részesüljön. j;lang_z.o.it az uta;Jtás. _ Re- láltak rendellenességet, in
lfepet. az anyagot folíOzottan amint a hömérséklet átlagos méljiik, a forgaLom enged <lulhalunk 'tovább. 
igénybeve zi. Nagyobb a bal- j hőfoka - H  Celsius fok alá bennünket. GyÖ'l'ig simán futottunk, ott 
eseti és megbetegedési veszély. 

! 
süllyed. Ezt annál is inkább azonban bosszúságot okozott a 

Mondani sem kell, hogy a ma- szükséges hangsúlyozni. mert Villan a jelzö. Szabad az út. forgalom. Elengedett elöttünk l , 1  Molnár József vezetőnek en-gas betegszázalék mily nehéz I 
az e mu t évek tapasztalatai 

gedelmesked,·e, a gép neki- egy tolatós tehervonatot. Igy 
feladatok elé állíthatja a szol- 1 azt tanúsítják. hogy ezen a té- iramodik. A meizáJlókon. ál- alig hagytuk el a pályaudvart, gálali vezetést. s jelentős mér- ren sok hiba történt. - máris vörös jelzés állta utuntékben befolyásolhatja a vasút 

I 
A szakseervezeti bizottságok lomásokon 70-80 kilométeres kat. Fél óráig álltunk a von.a

el!ítt áll?. s�Jlítási fela?atok a szolgálati vezetéssel közösen sebességgel robogunk át. Az Ion. Abdán, öttevényben és vegrehaJtásat. Nem utolso sor- tegyenek intézkedést a bizton- utasok bámulják a szeptembe- Horválkimlén újból megfog-! ban a betegek helyettesítése, ságos és egészséges munkafel- ri napfényben csillogó. külön- tak bennünket. Igy a Györ és a helyeltesitést végzö dolgozó- tételek megteremtésére és az leges testü. búzavirágkék Mosonmagyaróvár közti 35 ' ellenőrzö munka fokozásával mozdonyt. A szakemberek pe- kilométeres távot két ora alatt biztosítsák a tervezett intézke- dig örömmel nyugtázzák, tettük meg. 

Akikről keveset beszélünk� � � 
dések megvalósítását. hogy milyen nagyszerűen Yi- . 

sel)5.edik. milyen könnyen sza- d::x:tJ�k. 
vis
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ELSO .. A BORSOS-BRIGA'D 

szepen u o un egeszen a � * dig, míg utól nem értük a 23� 
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ezerkocsis biroda!maban esik menetk..,zteni me,,:,11ba- bó! érdeklödtek a javításra <lettek a legjobb i fjús:ígi bri- dony? Az 1300 lóerős villamos,. 
ahol min<lig füstölögnek a soáását. 

küldendö kocsik felöl, Az- i;ádok között. A verseny első Műszaki körökben megle- mozdony elsö gyártási és át� 
mozdonyok, olajos por és ko- Jenet Isti:án és Lengyel félévi értékelésére a közel- hetösen sok vita folyt és fo_ adás.i futópróbája kitűnöen rom száll a levegőben - úgy György k.:ic,1,·L.sgJ!ol, léptek után egy olajosképű lakatos múltban került sor. lyik ezekról a gépekröl. Az sikerült. A „Leó" a szakemhat a vizsgálólakatosok kör- be az irodába és fegyelmezet- jön és jelentést tesz egy ra- A legjobb ifjúsági b1·igád egyik álláspont szerint ezek a berek szerint beváltja a ho� lete, mint sivatagban az oá- ten jelentett.ék a reszortveze- kományigazításról. Néhány címet, a vele ja�ó 3000 forint �ozdon;i:ok már nem korsze- záfüzött reményeket. S ha zis. Virágoskert. közepén áll tőnek. hogy rakminta alatt per<:cel ké öbb egyszerre két pénz.1utalommal a Borsos bri-

r 
ruek. Ketségtelen. hogy nem 

I 

társai is kiállják a próbát és az irodájuk. egy régi hálóko- m�gvizsgálták az egyik v�- vonat is befut a pályaudvar- (lá.d (Nawkc. nizsa állomás) ,:e�et.ik fel � ':'e�i:iyt a szi- az év végére bekapcsolódnak a csi szekrény. Ebben a tiszta csonakokkal megrakott kocsit. A k . .. . 1 'k kik nyerte. A második he:Jyen lic1um egyemrany1tos mozdo- rendes forgalomba, nagy seés világos helyiségben beszél- A rakomány balesetveszélyes- r�. _ . ocs1vizsga_ 0. -
a . • Komló állomás, harmadik he- nyokkal, de m ivel ·a MAV- gitséget nyújtanak a vasút gettünk Hon·áth Lajos re- nek látszott. de kiderült, hogy rol ke\eset beszelun� - m-

. h·en pedig Batasz.ék állomás nak surgösen szüksége van 

/ 

1961 . évi őszi forgalmának szortvezztövel és nehány nincs baj, .,Jobb félni, mint 
I 

dulnak a_ sz;rel::�nyekhez, 
1 

KISZ-brigádja végzett. Mino- korszerű f?vonali mozdo- zokkenömentes lebonyolításá-munkatársával. megijedni!" - jegyezte meg hogy tovabb orködJenek a két brigád 2500 forint juta- nyokra, hazankban nagyon hoz, 
Augusztusban több tízezer mosolyogva Lengyel György. vasútüzem biztonsága felett. lomban részesült. megfelelnek a célnak, mert kis Visi Ferenc 

kocsit vizsgáltunk meg 
kezdte a reSzort vezető - és 
kiválogattuk, osztályoztuk a 
javításra szoruló kocsikat. Ki
sebb hiba esetén az itteni kis
mühelybe, nagyobb hibával a 
úndler Jármü.jat,ítóba küld
jük a kocsikat. 

- Komoly munká.t jelent a 
kocsik „exportálása" is - je
gyezte meg Kántor Ferenc 
kocsivizsgáló. - Az e:rport 
áruval induló kocsikat ugyan
is előzetesen rendkívül ala
posan kell megvizsgálnunk 

Jobb félni, mint megijedni 

A kocsivizsgáló!, a gurító
nál is állandóan szolgálatot 
teljesítenek. Olyan szempont
ból ellenörzik a gurítást, hogy 
kocsi és áru meg ne sérüljön, 
s a féksaruk üzemképes álla
potban legyenek. 

Állandóan négy kocsivizs
gáló várja a Rákosrendezöre 
érkező vonatokat. .€les szem
mel figyel ik a kocsik alváz
szerkezetét és f-.!Umí'.';yürús ka
lap:icsukkal vJgig1rnpogtaiják 
az alkatrészeket. Alapos �izs-

Dicséret helyett � ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��'''''''''''''''''''�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''"''''''''''''''''''''''''"-'"Q 
felelősségre von6s � 

� öntevékenység. az elöfrások � 
be-tartása jellemzi a lkocsivizs- � 
gálók munkáját, De van en- � 
nek egy másik vonatkozása ls. � 
öntevékenyen építettek ma- � 
guknak egy kerékpármegőrzőt. � 
Emiatt felelösségre vonták � 
öket, pedig szabadidejüket ál- � 
dozták és hulladékanyagokat � 
használtak a fészer építésénél. � 
Sérelmezik is ezt a felelősség- � 
re vonást. � 

Munkájuk gördülékenyebbé � 
tétele megkívánná, hogy tele- � 
fonna! kapcsolják össze a ko- � 
csivizsgálók munkahelyeit. Öl- � 
tözőjük, fürdöjük tiszta és ren- � 
des, de szűk már a 90 ember- � 
n�. � 

"f:rdeklődtünk a munkavéde- 1 
�mrfil k � 

Egy évvel ezelőtt . . .  . . .  és most 

- Ezzel jól állunk - mond· � 
ta Nagy Béla. múvczetö, mun- � 
kavédelmi felelös. - Rend- � 
szeresen tartmik elméleti és � 
gya-kor!c.ti oktatást, s így I Egy évvel ezelö!-t méi . két vasutas család lakott ebben a romos Ma már a romoo épület beJvén Uyen szép lapostetöo <»alUI hú ,w. 1 � , 'dő óta. nem uo1t ná- � é.pűletbrn Tatabn.n:ra-al$o állottJt�on. A Ju�pct lapunk múlt e\· Jú-ioss ... u t · w 

� lws U-i számában köT.őll.ük. C:>s- szó\"á tettük. hOt:"Y miért nem tün• :!l.nk baleset, ili tetik. el ezt a háborús maJa.d.\.áuyt 
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A túlóragazdálkodás néhány problémája 
II. 

A fekete túlórákról 
és a csúsztatásról 

egyenlőtlen munkaidő értel
mezésében és alkalmazásában 
is. Nem egy vállalatnál eze
ket összetévesztik és helyte
lenül alkalmazzák. 

A fekete túlóráztatásnak az Csusztatásról beszélünk ak-
a jellemzője, hogy a ledolgo- kor, amikor a vállalat a ren
zott órákért a dolgozók nem des munkaidőn felül teljesített 
kapják meg a Munka Tör- órákért - helytelenül - ott 
vénykönyve szerinti díjazást. sem fizet túlóradíjat, ahol azt 
A vállalatok egyrésze ezeket a Munk.a Törvény előírja. Ehe
nem tru:tja nyilván, igy azt lyett a dolgozó részére - a 
sem . lehet mérlegelni, hogy már ledolgozott túlórák helyett 
melyik dolgozó a tárgyhónap- - egy másik napon szabadna
ban mennyit túlórázott. A fe- pot bíztosít. A Munka Tör
kete túlórát a vállalat a do!- vénykönyve pedig egyértel
gozóval vagy lecsúsztatja, vagy műen kimondja: ,.A túlmun
valamilyen jutalmazás aJkal- kért túlóradíj<lzá.s jár. A díja
mával veszi azt figyelembe, zás píhen/iidővel nem váltha
legrosszabb esetben semmi dí- tó meg." Egyenlőtlen munka
jazást sem ad. idő alkalmazása esetén a dol-

A fekete túlórával elkövetett gozó nem a túlóradíj helyett 
törvénysértés annál is súlyo- kapja a pihenőidőt hanem 
:sabb, mert nem ad reális ké- azért, mert a rendes • munka
pet a gyártmányok normaóra- idejét - pl. a havi 210 órát -
szükségletéről és elferdíti a elő�e úgy osztották be, hogy 
teljesítményszázalékot is. A egyik napon többet, másik na
fekete túlórák miatt a narmák- pon kevesebbet, illetve egyes 
1'ól is téves következtetést von- !lapokon ne dolgozzon. Az fgy 
hatnak le. megállapított napi munkaidő 

Az úgynevezett fekete túl- képezi a dolgozó rendes mun
órázások megszüntetése érde- kaidejét. (Természetesen, ha az 
kében az egyik vállalat szak- ilyen munka.körben foglalkoz
szervezeti bizottsága brigádot tatott dolgozó valamely napon 
hozott létre, amely munkaidő több órát teljesít, mint a ré
után megvizsgálta az egyes szére megállapított rendes 
üzemrészeket, irodákat. Mikor munkaidő, itt a túlóradijazás
a dolgozóktól elkérték a túl- Ta 1,onatkozó szabályokat kell 
órabizonylatokat, kiderült, alkalmazni.) Az egyenlőtlen 
hogy egy részüknek nem volt munkaidőt csak olyan dolgo
engedélye a túlmunlcához zók részére lehet meghatároz
t"észben a művezető szóbeli ni, akiknek munkakörében 
utasítására, részben önszorga- rendszeresen megismétlődő 
Iomból maradtak ott „rádol- időszakos munkatorlódás for
gozni" egy kicsit. Másnap meg- dul elő, például bérelszámolók, 
beszélték az igazgatóval a ta- könyvelők. Véleményünk sz.e
pasztalatokat, aki utasítást rint a szakszervezeti bizottsá
adott az ilyen gyakorlat meg- goknak a fogalmak helyes ér
szüntetésére. · telmezése mellett. a törvényte-

Ez csak egy módszer a sok len csusztatásokat meg kell 
közül. A lényeg, hogy a szak- szüntetni. 
szervezeti bizottságok - a tör_ A túlóra bizonylatok körül 
vényeség betartása érdekében sincs minden rendben. Nincs 
- követeljék meg a fekete túl- még egységesen kialakítva a 
óráztatások megszüntetését. túlórák bizonylati rendje. Sok
Szükség szerint még a felsőbb szor a munkahely, a vállalat 
szakszervezeti szervet is ve- központi szervétől távol esik. 
gyék igénybe. Ez a túlórabizonylat kiállítá-

_Töbl;> probléma tapasztalha- • sát még bonyolultabbá teszi. 
,o meg a csusztatás és az l Ott, ahol ez a rendszer nincs 

Kevesebb, de súlyosabb balesetek 

a pécsi igazgatóság területén 

A második negyedév ered
ményei azt mutatják, hogy küL 
szolgálati főnökségeink sokat 
tettek a munkavédelemért. Az 
első rátekintésre szép képet 
mutat a statisiru:ka. Az igaz
ga,tóság terüLetén 73-ról 58-ra 
csökk-..M a balesetek száma. 
Kétséi;' ·,en, hogy jó eredmény 
ez a 21 százalékos csökkenés. 

védelmi őrségek szervere;ével 
és minden egyéb módon töre
kedj ünlk a balesetek megelő
zésére. 

VÁRNAI LASZLó 

Felelősségre vonás 

baleset miatt Sajnos, ugyanakkor a balese
tek súlyossága 30 százalékkal 
emelkedett. Az egy balesetre Nálunk, a Gyöngyösi Kité
eső átlagos munka.kiesés 25,9 ,-őgyártó OV-nél az első félév
napról 33,9 napra nőtt. Megál- ben húsz esetben szabtak ki 
lapítható ebből, hogy munka- fegyelmi büntetést baleset 
védelmi tevékenységünk még miatt. De egyetlen esetben sem 
mindig egyoldalú, s nem elég hibáztatták a műszaki veze-
mélyreható. A munkanap- tést. 
kiesések növekedése miatt Azt jelenti-e ez. hogy a mű
több munkaóra vész el és szaki vezetők már mindent 
több táppénzt kell kifizetni. megtettek a munkavédele-

JI.Iindent el kell követnünk, mért? - Korántsem, de tény, 
hogy a súlyos balesetek még hogy már többet törődnek a 
ritkábban forduljanak elő. Ez balesetelhárítással, mint ko
egyébként is elválaszthatatlan rábban. A szerszámellátást 
a termelési eredményektől. megja"itották, a gépek jobb 
Több szolgálati hely - köz- karbantartásáról és a korsze
tük Dombóvár és Nagyka1iizsa rúsítésről is gondoskodni kel
- tapasztalhatta ezt a saját 

l 
lene viszont. Ha ezt is megte

kárán. Nem lehettek élüzemek szi_k, akkor nemcsak ő�et, de 
a balesetek miatt Fontos te- 1 masokat sem kell maJd fele-
hát, hogy fegyelmezettebb J lősségre vonni . . .  
munkával, újításokkal, munka- Szentgáli István 

megoldva, sem a vállalat ve
zetősége, sem a szakszervezeti 
biz.ottság nem képes a túlórát 
megfelelően ellenőrizni, nz 
előírt túlóraigénybevételi 
rendszert alkalmazni. Szük-

A f b • b 1 t�!e;· n:J;Intart�tt 
glo

t�t 
üzesa ony1 a eset tanulságai  

órafelhasználás mellett, az Megrázó h · 
egyes dolgozók által havon- lius 29-én 

Irt közölJtelk jú- 1 vezetői beos:ztást senki sem 
t l · i l6 · 

megyei b.izottsá- látta e L .i te 3es tett. tú rakró_l a v�l- gunkkal. Füzesabony áJlomá- Géppel v.&.ezték a h=esz-lalatok egyem nyilvantartast son a hE1ges,ztőpadon fel:rob- ...., ~0 

uezessenek, runely tartalmazza bant egy benzines!k A tések lecsi.s.rolá..<át. A csiszoló-
? d_olgozó nevét, a túlórázás 

I 
robbanás kövebke:� öt 

géptöl mintegy másfél méterre 
!deJét. az órá}< számát �s az dolgom égési sebeket szenve- volt egy párolgó benzineskan
rn�oklást, az _u:·lapo� a túlóra- dett. A három súlyosan sé- na. Ezt robbantotta fel a kö-
ny1lvá_ntartó u1a ala: . rü1t közül az egyik később 

szörű,kő szikracsóvája. 
Az ilyen rendszeru nyilván- belehalt · ül · ·be tartás egyrészt a tárgyhónap- sei: eset · Sorozatos mulasztások 

ban ledolgozott túlórák.ró! ad A súlyos baleset lrorülmé·· 
képet, másrészt ellendokµ- nyei olyan tanulsá�okkal szol· Megállapítható, hogy a szer
mentuma is a bérjegyzékben gá!Jna.k, amelyeket fontos is- vezetlenségen és a munka 
elszámolt túlóráknak. me:rtetmi a dnlgozók előtt. mindenárOIIl való elvégJésén 

Ha a túlórabizonylatok körül kívül más hibák is okozták a 
nem teremtünk rendet, a túl- Művezető nélkül balesetet és a robban.ás már 
órák elrendelésénél nem lehet csak következmény volt. 
a törvények szerint eljárni. Mi tö1'tén;t? - A � Mi okozta a balesetet? 
Ezért a szakszervezeti bizottsá- na,pj,án jelen volt a muniká,náll J. Nem volt el<'.lg dolgozó, 
gok követeljék meg a vállala- Dankó Béla főmérnök, aki azt mégis erőltették a munkát és 
ti gazdasági szervektől a he- az utasftá:;t adta, hogy a meg- ugyanakkor nem biztosították 
lyes rendszer kiépítését, ők adott hosszúságú sínek össze- a szi1kséges feltételeket. 
niagulc is készítsenek megfele- heges:zroését minden,képpen el 2. A dolig<Y.ZJÓk egy részét 
ló nyilvántartást. kell vég.lez.'lJ. A tkövet'.kew hai- nem a szakképzettségü,kneik 

A túlóragazdálkodásnak nalon be akarták építenli a megfelelő munlk:atkörben fog-
egyéb problémái is vannak. pályába a tervezett 720 méter lalkoztatták. Erre Dankó Béla 
Erre ebben a cikkben nincs hosszúságú sínt. A mun!kát adott külön utasítást. 
módunk kitérni. Megállapítha- gyorshe,,,aesztési közbeöntéses 3. A tűzrendészeti szabályo
tó azonban, hogy a szakszer- eljárással végezték. A fontos !kat nem tartották be és azo
vezeti biz.ottságok határozot- munkához ekkor !kevés dol- kait nem is ismerték. A ben
tabb munkáual. a dolgozók fo- gozó áUlit a pályafem1Jtartás zin.es kannát előírásszerűen 
kozottabb bevonásával nagy- rendellkezésére, mei.;; szabad fél méter magasan és a mun
mértékben elóseg!thetik a túl- szombatra sokan eltáivoztak. kahelytől 10 méternél távo
ó7:ák CS?kTtentését, a �lóragaz- Jgy_ be_OOztásátó,l és_ felelőssé- labb tkelilett volna elhelyezni. 
dalkodasban fellelhető helyte-

1 
gérol fu.ggetlenul nunden d

.
ol- 1 4. Az idószaikos mun,kavé-

len gyakorlat felszámolását. gozó :flizíkaí munkát végzett. ! delmi szemm megallapítot-
Lovász De-z.ső A felelős munllmhelyen a mű- t:ák ugyan ,a szerszámok hí-

Jó együttműködés ====== 
f igyelemre méltó eredmények 

====== 

háit, de javításukr61 nem gan
dookodtak. A melegít;ö piszto
lyok például nem voltak :meg. 
felelöek. 

5. A dolgozókat túlzottan 
igénybevették. Volt, aki egy
folyt91ban 23 órája hegesztett. 
A fáradt emberek mel:lőzték 
a szükséges óvatosságot. 

6. Nem mérték fel előzete
sen egyes munkamozzanatok: 
veszélyességét és nem gondos
kodtak az esetleges veszélyek 
e1hárftásáni óvórendszabá
lyok.ró!. Enneik az óvórendsza
bálynak az új hegesztési mun
kamódswr üzemszerű a1ka:l
mazásakor már a dolgozók 
rendelikezésére kellett volma 
áRni. Ezt i<;merve és aililmlmazva ellkerülhettÉlk votlina a 
súlyos kimenetelű balesetet. 

Szigorúan követeljék meg 
az előírások betartását 

A fentiek biz.onyságtételá 
aamaik a cikk:nelk, melyet a 
Munkavédelmi őrjárat rova,t
ban a s.zakszervezeti köz:pan,t 
munikavéde1mi osztálya kfulölit 
a Yezetók felelőS6égéről, a 2080. 
sz. rendelet ismeretéről a 
dnlgo7;&k oktartásá:ról, az ü� 
szemlék helyes megtartá6áQ-ól 
stb. 

A felsorolt htá'!'IYQSSágok és 
a baleset arra intenek, hogy 
mindenütt ha�ározottabban 
kell megkövetelni a munlkavé
delmi rendelet végirehajtását. 
Sehol sem tűrhetjük meg, 
hogy bánnílyen címen bánk.i 
kockáztassa a dolgo:oók te6ti 

.-:- Az Épü:41tele1,!1{1Yárt6 Fő- j nül szükséges a szakszervezeti 
nokség elsorendu feladata, bizottság mozgósító ereje. Az 
�og'I! '!' MAV ?.eruház�i és fel- lpü!etelemgyártó Főnöh.-ség 

Vállalta. hogy kifogástalan 
é

�:�óin.knak világosan munkát végez mégpedig selejt- kell látniuk, hogy a munka-mentesen és a betonacél fel• "d lm u�ftas\ mun1<1-i�oz �l':egezze a szakszervezeti b" ttságá ól szilksenes femipari es beton- . 12:° r 
ipari munkál--at. elkészítse a 

MaJor .T�ef SZB-titkár eze-
nyílászáró szerkezeteket ket mondJa: 
mondotta Sándor .József, a fő- - 1956-baii dolgozóinknak 40 
n�kség vezetői;, amikor meg- százaléka sem volt t.t1gja a la,o_gattuk a Koer 1;1tcá� S7A: szak.!zen·ezetnek. Ma pedig kelo telepE!t. - Negy uzemre- . d 1 , k .. ill I kad. szünk van. Itt a Kőér utcában szaz O gozo ·oz a lg a 
az asztalosok, fémiparosok és eQy, aki ne úntozna közénk. 
betoniparosok dolgoznak. A f<I.- Ezt �gy é rtük el. hogy aktivis
tésszerelö üzem dolgozóit az or- táink jól végezték a felvilágosl-

hnsználásában 2 százalékos 
ve e, i törvényeik betartása 

m1ogt::ikarítást ér el. A segéd- az ő érdekük. Ez az eset is 

munkások továbbképzésére is 
an-a int, hogy komolyabban 

kötelezettséget vállaltak a bti-
kell venni a re<nd,;,ze1·es bal-

gácl .t.1g· • __ _ _,.. esetj okfatást. Ha a múveze-Jai. . tök biztonság! ·sz�tti:ilö� . Lukú� József pártttmlfrm<: jo'5hin ismerl.e"n·oT:ria a mün:
�ol �lt, hogy a pán,� •e- �köt ü!<.k�1 jar,'> fe1e1ó�91'gü:,et.nek JO a kRpcsolafa a stalr- 1 kel, f!kkor báti-an ekltssíthats:ervezeti és a �zolgálati veze- tá;k volilla a fömérnök -jogeltokkel és termeszetesen - a lenes utasítását. 
dolgozókkal is. M.inden problé- . . 
mát, feladatot közösen oldanak S�.:a.lisía !-{u:sadalmllllk 
meg. A pártszervezet segítsége se:iilctt� � kfv;3,nja azt, hc,gy 
legutóbb a munka.fegyelem t<;8ti epsege, élele áran telje
megszilárdításánál nyilvánult . �1-L<e � tervet. A munka az 
meg. emberGrt van - s acki ezot 

Lám, a jó cgyüttmúködaésnek szem �ól„ té�'esz�. az súlyo
az 11:pületelemgyártó Fonökség- srm vet torvenyei.nk e!len. 
nél is megvan az eredménye. Utrata Tibor 

H. D. Miskolc 

Nagy sikere van 

a vasutas operabérlet akciónak 

A Ma?Yar Allami OpernM.z l egy Játszik, hogy nem Ke
Igazgatosá�a a Vascita•ok , lebia állomásról, a határról, 
Szakszervez�tével . történt ; rendszeresen tizennégyen fog
megállapodas alapJán vas- nak feljarni az ooera elóadá
utas 1::érJetet bccsilte>tt !ti a sokra. Kapos-várr'ól 30 Su;n
kóvetkezó :színházi évadra. A te.sről 6. Tapolcáról '57 Kis
bérleti előadások az Erkel újszál!ásról 8. s a távoli' Dé-

A vosztok-brl�ád borom tagja, Trabach György, Berki János � Szính
�ban kerülnek meg- vaványáról 12 operal::érletet 

Na.1:y László a betoolparl ürem dolgozói rendezesre. kértek örvendetes ada\olc 
Or�zágsze.rte örömmel fo- 1 ezek. Nemcsak a nyagi gyara-

szág különböző részein foglal- tást, és a bizalmi értekezlete- k
gad

lt
�k a v

1
a�1;1tas�zaiksze.rvezet I podásunkat tükrözik, de kul-

u_ urneve es1- ':'5 sp�rtosztá- 1 turális frle1relkedisünkr.ek 
koztatjuk. Ök nemcsak beruhá- ken rendszeresen megbeszéljUk ly_anak kezdeme�yezce�ét: A ! is kézzelfogh�to bizonyít�kP.i. 
zási és felújítási munkát vé- a fe!adatok.at. A versenyhíradó, bérletre magasszrnvo!lalu és A.2 ig-érvelt bt<rleteket szak
g<'znek, hanem karbantanják a dicsőségtábla, a liangosbe- ?,épszerű műso�t . ál!itottalc I szen·ezetünk megyei bizott
a MAV valamennyi épületében mondó mtnd-mind. a jobb mun- ?s�zf', s _ez, melta'.' tartott I ságai osztják szét az i1fnylé-
a központi fűtés berendezéseit. 1ge".yt a fov�rostóJ tavol_ �o!- <Sek szerint az egyes szolgáia-

ka céljait szolgálja. gozo vasutasok érdekl.0dese- ·ti helyek e. s�"ptember vé-Főnökségünk gyakran segíti 
a Magasépítési Főnökséget. d t. 

,-

l'elajánlásain,kat mindig az mellett újítási bizottság is mű- a a denhová eliutna-k a megrec-

Két állomás között 

A szakszervezeti bizottság re is Meg nincs vegleges 

1 

·{!éo és október elei/4n min-

együttműködés szellemében ködik. Ez nemcsak ellenőrzi az eddig 1314 bérlet Igénylés delt bérletek. Sz2 kszerveze-
érkezett a szakszervezet- tünk kultúrnevelé.�i és sport-

dötten fűzi hozzá: tesszük meg, illztve teljesítjük. újítások intézését. hanem köz- hez. l o.sztálya egyébké>·t azt terve-
A gyorsvonat 15 

kilométeTes sebes
séggel rohan Bu
dapest felé. Az 
utas a gyalogosok 

mögött tátongó 
bünjeleken, meg
állítja és kéri, 
hogy ne hagy.ia 
nyi.tva az ajtókat. 

- Minek néz egy Ha néhány évre visszatekin- vetlen segítséget nyújt az újí- . . . izi. hogy a bérleti elórdásra 
utast? tűnk és összehasonlítjuk ered- tóknak az újítás elkészítésénél, Ez �ovaJ meg-haJadJa a szer- 1 Budapestre érkezö vidéki v2s-

átl.a.gteljesítmé
nyéve1 törtet a 
hátsó kocsik egyi
kéből a folyosó
/;on kereszWZ a 

büfékocsi irányá
ba. Természetesen 
az ajtókat tári:a
nyitva hagyja, 
liisz lta becsukja, 
lega./á.bb egy perc_ 
cel lcésőbb jut rég 
áhított söréhez. 

Az egyik kocsi
ban a kalauzba 
iitközik. aki d

gignéz-ce az ut�s 

A válasz azon
nal kész, az elfog_ 
Lait, siető ember 
hanaián: - Azért 
1:a n itt maga/ 

A jegyvizsgáló 
uduaria.s modor
ban felvilágosítja: 

- Én azért va
gyok itt, hogy az 
ntasokat figyel-
mez'essem. hogy 
az ajtót anna 1, 
k�ll becsukni. ak; 
T;.:n •�itatta, 

Az utas előbbi 
t'élc>nénye me!Lett 
ma1·ad és sértő-

A vita megfel- ményeínket, srembetúnő a fej- kivitelezésénél. S mindez. nem ve;-es kezd_eteko_r . tervezett 1 ,Jt�sok és hozzátartozóik szá-
lebbezhetetlen le- liidés. hiábavaló. A H-típusú kerítés- szamot és bizony,tJa, hogy a 

I
mára 

' ' · elemek gyártásánál alkalmazott I 
vasutas dolgozók ma már min- _ , wrasauZ a kalauz 1955-ben 14 millió forint ér- úi!tás után például 2o-3o szá- de_;1ütt_ �és� �érnek a zenei a-z_ iload�u� után �,i\r()S

-csak annyit mond: tékú munkát végeztünk. Az zalékkal emelkedett a termelé- 1 muvelődesbol is. nez.st .. muz �•m- vag' tar-

fg;; 
Az

�;;zé�� !�� els� f�lévbe� pedig term_e- kenység. De lehetne sorolni to- 1 Különösen jóleső érzés a 
lallatogataSt rendez. 

utasnak néztem, lesunk ertéke mmtegy 15 mrl- vább Go.zdag Alajos, Pálmai jelentkezők névsorának ol- Itt adunk hírt a szombathe-
merl szabályaink I 

lló forintot tett ki. tehát félév István, Mikolai Lajos, Tordai vasása. lyiek kezdeményezéséról is.. 
egészen más in- a!att túlszárnyaltuk az 1955. Miklés és mások újítása nyo- Olyan dolgo,zók fognak az Ott elhatározták, hogy a bér-
tézkedést írnak évJ termelési értéket. Ha ehhez mán született eredményeket, új idényben op�rába jár- lettulaidonoSO'� számára az 
elő a na1·ázda em- figyelembe vesszük azt is. hogy - Nagyon sokat segít a mun- ni, akik eddig csak a rá- )peraelőadás előtti héten 
ozrelckeL szemben. 1955-ben 365 fős létszámmal kában a szocialista brigád cl- dióból ismerték Verdi és TIT-előadás keret3ben is-

A tö_bbj uta� rá- dc,lgoztunk. most viszont 26R mért folyó verseny. Eddig négy Erkel -zenéjét. mertetni fogják a bemutatás-
s=;egezJdo . t�kmte- fővel a redmé ég 'rté-

ra kerülő mű lényegét. meg-
tenek hatasara ba- · z e . ny m e brigád szerezte meg a címet. A Az opera i.génye bizonyára születésének érdekes körül-
rátunk to-cább- kesebbé válik. brigádok között legjobb a vas- megvolt már tavaly és előbb ményeit. Ezzel kívániák se-
megy és az ajtót MIT MOND AZ SZB-TITKAR 

l 

betonszerelőké. A tizenöt főből is, d<:. a fővárostól távol levö gíteni a szombathelyi�k ze-
csendesen behúz- álló kollektívát Barna Mátyá.� szolgálati helyekról hosszú az nei múYeltségének fejlódé-
z1. m,zga után. Ahhoz. hogy a munka jól vezeti. s ez a brigád a napok- út az Erkel Színházi <!. VNt.y. sét. 

F. K. menjen egy üzemben, feltétle- b&n vette fel a Vosztok nevet. talán még:sem olyan hosszú? L. J. 
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� 
� Szombathelyen szerepeltek Nyárvége Sió/ okon Dombóvári dolgozó diákok 
� a szegedi dalosok 

Véget ért a nyar. A balatoni üdülök egymás után z.arják kapui• � - Szívesen tanulnak a. mi l<At. Még néhJlny nap és a magyar tenger partja, al101 a _111yári hó· � A Szegedi Petőfi Sándor dol,gozóink - állapította meg nap.okban tirezrek pih�!tr�;!en
ki 

el�ép�J:�:di�áradalma1t, u,;yszóh•an � Kultúrotthon. .,Hazánk„ ének- Fuchsberger Já nos szakszer-

Szeptember 1 1--<ln délután 
tartották a tanévnyitó ünnep
séget a dombóvári általános 
iskola esti tagozatán. Több 
munkatársával együtt ott volt 
az ünnepségen Szatmá}er Béla, 
a fűtőház kazánkovács brigád
vez•.'Ytője is. Újra beült az isko
lapadba, hogy elvégezze a VII. 
osztályt. Harm.Jnkilenc éves és 
a kisebbik lánya is most járja 
a hetediket. 

Belső pai·ancsra is is te
szi. hiszen KISZ-titkár 

� kara augusztus végén Szom- Vezetünk Tolna megyei bízott-
� bathelyen vendégszerepelt. A ságának elnöke, amikor az 

� száztagú énekkar tagj :ü nagy ' idei beiskolázás eredményei

� o"r•ömmel és igyekezettel ké- ről kérdeztük. Hamarosan 
2 meggyőződhettünk arról, ·hegy 
� szültek erre a szereplésre. s szavaiban nincs semmi túlzás. 
� csak növelte lelkesedésüket, A dombó"tOáii fűtőházban 
� amikor a szombathelyi állomá- maguk a dolgoLó ruákok mond
� son ünnepélyesen fogadták ták el véleményüket a tanu
� óket a járműjavító énekkará- j lásról. 
� nak tagjai. 

! � Felej thetetlen emlékük ma-
1 

..--1kiflek élets::ükséglel leli a belű 
� rad a három Szombathelyen Szii:esen tanul? i töltött nap. A vendéglátók fi- deztük. 

kér- számtanórán. Tiszteletre méltó 
dolog ez. S az is, amiért csi
nálja. 

illik példát mutatnia . . . Mi.ni 
ahogy Vá1·hegyi Antal, a fűtő
ház kultúrfelelőse sem azért 
végezte el két éve a nyolcadik 
osztályt. mert feltétlenül kel
lett. Hiszen megvolt neki az 
már rég. De ő szen·ezk? a töb
bieket a dolgozók általános 
is-kolájába és jól tudta azt. 
hogy a legmeggyözőbb érv a 
példa. Legalább felfrissítette a 
tanultakat. 

� gyelmesen gondoskodtak ró- - Igen - mondta. de némi 
� luk. A két énekkar tagjai ki- szünet után hozzálelle: - Ne 
� cserélték tapasztalataikat. Kö- gondolja hogy a múlt iskola· 
� zös szereplésük igen nagy si- évben kön n yű 1:olt el véaezni 
� kert aratott. Alkalmuk volt az V. és a VI. osztályt. Elszok
� Kőszeg megtekintésére is. A : 1am én a tanulástól még 
� s -keres szereplésért a kar ve- j mielött hozzászokhatt?m vol
t 1 t " " t  Erdős Já,ios énekta- . nn. Alig i;o!tam 13 eves. de , ze oJe . 

j · · b J llett 1·a· rn · a •  � nárt és helyettesét. a fiatal . flWr napszam a ::e 
. . 1 • 

Ezek a, utaso.k Sióro.kon , :1rják a vonal érkezését. Még azzal sem � S .. . K ta!int külön i� dic•é- , i.sl.ola helyett. Most pró balom 
t-örödne-k, hogy a perronon melegen t.üz a szeptemberi nap � zonyi a -

1 
pótolni a -m ulasztot-takat. 

- Táwlabbi céljaim nincse
nek a tanulássai - mondta 
mosolyogva ,ne-rt nem 
akarok én már nagyobb ember 
lenni. De érzem. hogy hasznos 
a tanuiás. Amióta új 1·a diái.; 
lettem, n<ike,n is életszükséglet 
a betű. Már mindenn,ap elol
v·ascnn az újságot. Jobban lá
tom a viláa dolgait. 

A munka mellett iskolába 
járni nem könnyű dolog. He
tenként kétszer öt óra az 
iskolapadban és a készülés 
otthon a házkörülJ munkától, 
a pihenéstől me� a szórakozás
tól veszi el az időt. Mégis 
sokan. egyre többen vágnak 
neki a tanulásnak. A fűté>ház
tól 31, a pályafcnntartástól 
több mint 50 dolgozó jár az 
általános iskolába. Hasonló a 
helyzet az állomás és a fatelítö 
dolgozói körében is. Végleges 
adatok még n incsenek. hiszen 
van, aki csak ma határozza el 
magát a tanulásra. van. aki 
holnap. Most még elfogadjak 
a beíratkozást. 

� ret illeti. 
� . .. .. . Olajos, izmos keze a nag_\·
� A szegedi da'.os�I.- lwszoni� kalapács nyelének szorításához 
� a  szives i;endeglatast es 1:1- edzéxiött. Fekete haja mar itt-
� szonzásul örömmet uár ják a ott őszül. Próbáljuk öt el kép• 
� szombathelyieket. zelni, 81;1i1ü az iskolap�dban 
� •r. K. ül és az altörtekkel baJlód1k a 

�
. 

� 
� 
� 
� 
� Szabályos szabálytalanság 
� 
� A felesegem és a fiam Bu- Tehát büntetést kellene fi-
� dapestre utaztak augusztus zetnem. Vajon miért? Szerin-
� 24-én reggel a Rákoscsaba- tem mi nem követtünk el sza-
� UjteLepról 6,28 órakor induló bálytalanságot. De úgy vélem, 
� vonattal. Feleségemnek bérle- szabályos szabálytalanság len-
� te volt, fiamnak pedig egy 50 ne, ha a _ké�öi pénztárnyitá:, 
� filléres személyzeti jegyet kel- miatt n:mket buntetn_enek. 
� lett váltania. Ezért idejekörán Nincs szo nagy . bunle!esos�-
� kimentek az állomásra. Hiába 

I 

szegről. nem ezert. hanem a 
� siettek azonban. mert a pénz- bürokrácia miatt 1rlam ezt 
� tár csak 6.:35 órakor nyitott. meg. . . 

Nemeth János 31 éves kazán· 
kovács a fűtőház KISZ-titká
ra. Tagja a Szatm6jcr-brigád
nak. Most járja a VIII. osz• 
tályt. ő miért tanul? 

- Nálunk kö1:etelmé-ny a 
tamüá.s. A szocialista brigád 
cím eln-yer-éséért 'Verse1i·yzilnk 
és 1nagu111c vállaitulc, hogy 
mindannyian elvégezzilk az 
á ltalános ;skolát. A brigádból 
Fodor János i..� v-elem jár a 
VIII. osztályba, Meg aztán 
tudja - a feleségemnek meg· 
,,an a nyak általá.1wsa. s nem 
akarom, hogy azt mondja: ő az 
okosabb • . .  

Segí�2ni akarja a dolgozók 
,dtalán0s iskolájában tanulókat 
a dombóvári ,·asutas kultúr
otthon is. Bence János, a kul
túrotthon igazgatója elmon
dotta. hogy konzultációs szobát 
létesítenek, abai esténként 
egy-egy tanár foglalkozik 
majd azokkal. aklk nem értik 
eléggé a tanyanyagot, vagy 
éppen a szolgálat miatt 
hiányoztak az óráról. Szeret-

Ritka példanmfalas I nék ugyanis e!érni. hogy az 

l 
idén a dolgozók általános isko

Nem mondta, de sejtjük, lá1ában necsal� a léts_L_á.m, de a 
hogy nemcsak arert tanul. szrnvonal is novekedJek. 

� hiszen a pénztáros csak azzal Balatom Henrik 
A szemfülesebbe.k az Ut.as<'llátó terraszán ei::v f�kete, va1n bú:sitö � a vonattal érkezik ide. ame- ---0-0---mellett töltik a várako,.ás perceit � lyikkel ők indulni akarlak. A Keleti-pályaudvar ajándéka 

� Ilyen esetekben a jegyYizs· 
� gáló ad menetjegyet. természe- KÖSZÖNJÜK 
� tesen a rendes pénztári áron'. 
� Podmaniczky László hatvani Most, ami�o,·_ kisebbik l.á- Olvllsószobll a vonlltkiséröknek 
�jegyvizsgáló. nem alkalmazta nyunl;, Évik_e ,s eUiagyta, a 

1 � ezt a -szabályt. Ehelyett· a K<'- Ha_miz.n Kat� "!apko=wrthont, _ Ajándéknak, meglepetés- egy órácskára beüljön ide, egy � ifti .pá,lyaugvaron .\eadl./1 lli. �uton. •� kösz?'l��et . mondok nek uá.ntu]c e;,:t <1z o�:asó• ió könyv , tá.rs�á,:ában . . . 
� utast. Olt jobbal, ismerték a „a,. Ewak-1 Jarmu31w1.to szak- szobái' . :  . ....e. lúótidta H,ss La-'  Az olvásosro a berendezó1 � helyzetet i's közölték a _ ?Cl;-�'- ·

, 
szen:4:ze_ti bizottsúgánn�. hoay jos állomásfónök, amikor a elsősorban az idegen telepállo-� vizsgáloval . hogy e!Jarasa l1?hetove t<'�te két kzslanyunl,; Keleti-pályaudvar laktanyaiá- másokról érkező vonatkísérők-� helytelen volt. -2/oolyezését, neve ltetését. őt ba kalauzolt bennünket, ahol re gondoltak, akik két-három 

� DP? hitt:.·_,,_ ezzel az ü<(y el- 6�e n keresztül __ járt u nk . . f_cl- az első emeleti folyosó végé- órát töltenek a pályaudvarnn. 
Í intéződöt . .  Tévedt�:nk. _ Téhány uge.mmel e.!lyutt a -�-pkozzbe ben nyílik az új olvasószoba Igazán kulturált körülmén�·ek 
� nap múlva megérk<'zett szol- a. gyerekekert. Ez tdo alatt csipkefüggönnye1 dfazített fe- között vá,hatják i tt szolgála-
� gálati fö,1ökségemre kísérő- egy,-;ze,r sem hangzott e/ aj- hér ajtaja. tuk folytat.asát. i í r_at:ta_l a j':gyzökön.l_'.v, az _ u lu- kukról, ho_gy • nem._ a�ri�'.c 

j A déli fekvésű szobának öt - Akkor jutott eszünkbe az 
� Z';'-Sl _Jegy e� e�;y �-�O forintra oda me1•1i1. S<>t,_ altg vartak, ablaka van. böven jut ide a olvasószoba iétesítésének ötle-
� k1all!tott utanf1zetes1 csekk. hogy a napTco:::ibe men1enek. ! nap fényéből. Modern csillár te, amikor az idei vasu tasnap 
� _______________ Hogy a gyerekek szerettek I és falilámpák szolgáltatják az alkalmábói versenyfelhívást 
� a napközibe járni, szerették ne- l esti és éjszakai világítást. A ínt.éztünk a kulturáit utazás 
� 

Ko· · szo· · N1u· ·K 
velőt/cet, mi sem bizonyitja mc,nn, .:Z2t  fehfa'. a falakat hal· biztosítására, a többi állo-

� jobba.n, mint az, ho,gy estén- ványzöld. iehérmintns festés máshoz - hallottuk Tótlt Ill. 
z ' k · i -� --k hall t · , " dl · k · Andrástól, a pályaudvar szak-� A NYARALT AT AST 

ent a ig  gyo_ u i:,a ni  borítja. A Kapa ot  piros ·o- szervezeti bizottságának t i tká-
s amikor befut az első vOl)at, megindul a nép,•ándorlás. Ha mar i r�éiloet

cl 
é;�t0
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!��=���[ k�t�
z-szőn�egg� ttt�k meleg. rától. - Saját e rőnkből, föként let.eli a kellemes nyaralás, legjobb mielőbb hazatérni � E:.útnn mondanak kös�ö,ie- 1 ·e 

• 1t';;' 
y 

. d - ed _ . • i  'kba 
O onos a.ng a uv · társadalmi munkávai valósi-� tet azok a Bekés megyei vas- 1 Wllil a ·. Az ouo �-s ' Ja e A hat kerekasztalon jól mu- tottuk ·meg ezt az ötletet. Van ' � utas szülők, akiknek gyerme- · n� ewszer bennu.:ziket, fel• latnak a kék asztalteritök. itt öti:en kötet könyt'. három � keit. a szakszervezet nyaraltat- notteket is bevontak. Rajtuk a virágvázák friss, pi• sakk-készlet. Gondoskodunl� � ta. Ebböi is látszik, hogy a Há- ros szegfűvel. Az asztalok kö• arrói is, hogy a legfrissebb új• Í Örömmel tapasztaUuk, hogy �n -�ató ":1-Pköziotthonb?,n rül csővázas székek. Egy ságok és foiyóiratok mindig itt � gye,mekeink szórakozá�a. pi- igen JO nev.elo munka folyi k. könyvszekrény és képeslapok- legyenek. 

� henes<? és ellátása kifogástalan '. Kös.zönjük a szMető gon- kal �egrakott kis asztalJ<:a Bizonyos, hogy nagy .,far. ?, volt. Gyermekeink ma is gyak� 
1 

doskodá st. köszönjük a gyere. e?ész1ti k1 a szoba . ber.e:ideze- galma" lesz ennek az olvasó-� ran emiegetík a nyaralás kel- kek ballagásakor kapott i.sko- �t. ,A.z abla�okat s�,·koz1_ �1m-

l 
szobának, hiszen naponta á!-� lemes éiményeit. lai csomagot. tas fu�go,:iyokke� .es y11·agos lag 450 vonatkiirerő fordul meg � B. Gy. 1 Sárkány .József és felesége oldallrnrp1ttal dtszttették. a Keleti-pályaud,·aron. 

� Bekéscsaba · Budapest. Kedvet kap az ember. hogy L-cz � 
i; � 
� 
� Kedves meghívásra utaztam igazuk volt a felszólalóknak; � Abonyba, ahol szeptember 6- Tudósítás helyett jó lenne, ha javu1na a n.rug-� á;n a vasutasszakszervezet díjasok anyagi helyzete. Erre � abonyi nyugdíjas csoportja A:: abouyi nyugdíjas vasutasokról törekszik kormányzatunk is. � nagygyűlést tartott a tan.ács- De anyagi erőink ma mé.1 vé-� háza díszte11mében. Eredetileg dések. Kissé hosszú1,a nyú1t 

I 
odaadás, eme:llyel a szűkebb 

I 
gesek, s egy cseppet sem nö-� tudósi't.ást kellett volna írnom az előadás, de az öregek nem közösség, Abony község dol- veli azokat a türelmetlenség ... � er.ről .az eseményről. De úgy bóbis.koJ,tak a széksorokban. gai n·ánt is viseltetnek ezek Némelyik azon aggódik, hogy � érzem, amit Abonyban tapasz- Lankadafümul figyeltek._ Jól

l a derék öregek. Mivel so,k I nem veszik-e majd el az uta
. 
_ � taltam, csak közveblenebb él- tudJák, milyen fontos, milyen szabad idejük va111, a köZEég zási ked,·e:mnényt. Pedig, aki Magasba lendül az Indítótárcsa és a délutáni vonatcsop<>rt utolsó � m.énybes'.'ánl'?'lóban mo,ndha- drága a bék.e, hiszen átéltek vezető szerveinek hasznos se- nem üzérkedésre ha�ználja a szerelvénye :is elhagyja Sióf<>kot � to.m el igazan. máir két yilághábor�t. GO!Jd· gi�ége� tudnak adni a megfe- szabadjegyet, annak i-gazán (Hemző Károly riportja) � Abonyban 107 s7,ervezelt Juknak erZ1k tehat a bék.e lelo kmhangulat kialakításá- nincs miért agaódnia i; nyugdíjas vasutas él. A mos,- fenntartását a maguk nyugodt hoz. Az utóbbi napokban "' · 

""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':'( tani volt a kilencedik idei ÖTegségéért, aggódn.ak gyer- Abonyban is több só fogyott Megi:nyugtató és nagyon n agygyűlésiik, tehát havonta mekeikért, unokáikért - a a bo1tokból . . . A 1:iapasztaJ,t. hasznos, ahogy összetart és 
rendsreresen · megbeszélik a jövő nemzedékek és a világ szervezett dolgozók megnyug- részt vesz a társadalmi életlegfontosabb problémáikat. sorsáért. tató hangja jól csillapíthatja ben, szakszervezetünk életé-

Fém helyett műanyaggyűrűk 
A 23-1059 számú gőzmoz- j várakozást. 1960. j úlius 2(Hól 

donyok dugattyúszelencéi 1961. január 4-ig 71 186 kik>-
rosszul tömítettek. Ez arra métert futottak ezek a gőz• 
�,észtette a schwerini (NDK) mozdonyok kifogás nélkül. Az 
főműhely dolgozóit, hogy mű- olajréteg rendben volt, az e1-
anyag gyűrűk.kel kisérletezze- használódás egyforma. A du
nek. A dolgozók fém- és mű- gattyúvizsgálat után kicserél· 
anyag gyűrűk hasionálatbavé-- ték a gyürűh-et. Az új gyűrűk
telére gondoltak. Kívül mű- kel azóta újabb 80 OOO kilomé
anyagot, a gőz felól pedig fé- tert tettek meg. Az újítás be

met álkalmaztak. vezetésével jelentős megtáka-
Az eredmény felülmulta a rítást érlek el 

Olya111 érdeklődéssel hallgat- Ezt gond t . tett k . _ a vás-áa·lási láz tüneteit. Bizo• ben a nyugdíjas v.asutasok ták Somogyi lstvátt abonyi l . a . 0 es re ':5Z nyos, hogy segíteni fognak, abonyi csoportja. Kü:l(lln helyi-tan_, __ ,_;;,,. ~'o"a"'-'t a vna·� seget erez� a nyugd1ias . ah d 1,g"�'"" .=th = . 1 - csoport vezetoJe. Skribelc Jan- mmt ogy az idei nyáa'on az ségü:k, biliárdtermük, társal-0 ai.ro: mm .':'- -�em ls e-r:- k,a, 1elikeshangú ·beszédébö.l. is. airatás munkájában is segitet- gójuk és televíziós szobájuk 1;e . a hatuk �ogo;t J:1ait-h';'t Kifejtette, hogy 107 millió ta- té'k a termelőszövetkezeteket. van a község kultúrotthoná-evti� D:'m.1'káJa, 0o,ndja, ba- got számlál a Szakszervezeti ban. Rendszeresen ta1áakoznak na,ta es 0<rome, Világszövetség_ Ők itt Abony- Anyagi eróink végesek í.tt egymással és kelJemes szó-balfl csak 107-en varr:J;1Jak és ak áss Tudják, hogy milyen éppen milJ.iomod részét képe• Nem mellőzhetem az itt 
r . oz al tölthetilk öreg nap-

drága a béke mk a békéért harr-eoló ha.tal- hallott aggodalmaskodó és né
- jaikat. Bizony, hasznos Jenne, 

1 
mas m- --;'•as· tn,�egnek. Para· - ha más községek és városok w= =" ha türelmetlen hangokat sem. Az előadó a bé'kéröl beszélt. nY'i rész ez, de nagy önbizal- Igy merült fel az özvegyi nyugdíjas vasutasszakszerve-

Elmagyarázta, miért fenyege- mat ad ehhez a végtelen erő• nyuadíjak felemelésének i�é- zeti csoportjai is követnék az 
tik a békét a német kérdéssel 

j
l höz való tartozás tudata. nye "és ál,ta1áiban a nyugdij- abanyiak példáját. 

�tos nyugati m05ter1k.e- Megható az a figyelem és rendezés problémája. Abban Urincz János 
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Többet ér a mozgó kocsi, 
mint a kocsiálláspénz 

Lenkei befutott a felnőttek közé 

_ Az �961 . . országos felnőtt petésére meqnyerte a veqyesus.zóbaJnokság kellemes megle- úszást, ,,az 1 500 méteres qyorspe�ése a fiatalok előretörése. úszásban pediq Katona möqött a Szamunkra különösen örvende- második helyen végzett. A BVSC les a BVSC fiatal úszóinak vá• fiataljai közül említést érdemel :akozáson felüli sikere. közUiük még Szál l  t 00 gyorson elért 1s a serdülőkorú, nagvon tehet- 58,5-ös ideje és a 4x100 métes!ges Lenkei szereplése. Ez a res veqyesváltó eredménye. Bár lv e�?teqdős. Jó felépitésü sző- ebben a számban a harmadik ke flll, akJ eddig csak az lfjű- helyen végeztek, 4:33,4 perces Sági versenyeken tarolt és dön- eredményükkel orszáqos ifJúságette a csúcsokat, a felnőtt baj- gi csúcsot Javítottak. Ez az eredl1okságon is kitett magáért. A m-ény azért ic; fiJ:':velerrire méltó. 100 · • méteres gyorsúszásban mert a váltóban egy Ifjúsági és 57.6-ot ús;;cott és a harmadik he- három serdülő versenyző úszott. lyen végzett, 1 00 mellen 1 :14.1 - A BVSC férfi 4x1 00-as gyorses id6vel tÍemcsak elsö lett, ha- úszó váltója a második helyen 
nem az orszáqos rekordot is végzett. beállította. E:z:�nkivül 200 méte- A BVSC múugról Is szépen res mellúszásban is aranyérmet szerepeltek. A férfi mU:uqrásszerzett. ban Kon-koly .az elsó Gerlach Lenkei Feri ezzel a teljesft- pedlq a harmadik helyen véqményével betört a felnőttek kö- zett. A toronyugrásban Konkoly . zé. 

j Lenkei után Bodóki Csaba kö-
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ezüst érmet szerzett. A női mű
ugrásban Szabó Teréz els6. to
ronyugrásban pediq második 
lett. 

A Kilián Testnevelési Mozgalom hírei 

Jó kezdés ut6n gyenge folytatás 
Az Jtszaki Járműjavítóban 

idejében hozzáfogtak a Kilián
mozgalom szervezéséhez. Négy 
hór-ap,pal erelőtt, május köze
pén már nagyszabású pont
szerző versenyt rendeztek a 
'Törekvés sporttelepén. Az első 
1•erseny, amelyen mintegy 140 
fiatal vett rész;t jól siikerillt. 

A jó kezdés Í.ttán azonban 
,elmaradt a folytatás. Május 

ráu1du1áson 46. az esztergO'lllin 
jóval többen v�ttek részt. 

Az üzem sportvezetői úgy 
tervezik, hogy szeptemberben 
újabb Kilián-versenyt rendez
nek. Reméljük, ez a terv meg
valósul. 

Kancsura György 

óta üzemünkben nem rendez- A füzesabonyi tek olyan versenyt, ahol lehe-
t.:iség nyílt volna a fiatalok villamos vonalfelügyelóségnél 
aD:Dmára, hogy gyarapítsák a mindenki részt vesz Kilián-pontok számát. Bár 
igaz, hogy a tömegsport.élet a a Kilián mozgalomban 
t,yárl hónapoik,ban sem szuny- Igen Jó kollektlv szellem ala-nyadt. A hagyományos házi- kult ki a füzesabonyi villamos bajnokság�ban labdarúg�s- vonalfelügyelőség vezetöi és dol
ban tireinhárO'lll, asztalitenisz- gozói közölt. Ahogy mondani 
ben tíz, sa,kik;ban peddg húsz ��':,�!sk. 

Jóban, rosszban együtt 
csapat mérte össz.e tudását. A Kilián testnevelé>.t mozga
Labdarúgásban ezelkJben a na- lomban ls valamennyien részt 
pokba,n játsszák a dönt.5.ket. �itz
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Az Ifjúság a s:wciaZizmu�ért fe.lében született meg elsónek ez 
•--b 490 fi ta1 a gondolat. Amikor .1avaslatukat �zga..,.,,. 

_
an . a vesz a \i0l)lozqk meRlsmerték, úgy tészt az �k1ban. Hogy a tiatározt'lk. hogy kivétel nélkül 

negyedák pontot teljesíteni bekapcsolódnak az úJ testneve-
tudják KISZ-szervezet Kő- 1 les, mozgalomba. 
szegre ' é! Esztergomba szerve- A felhlvást követő harmadik 
zett k.i'l:ándulást. A kőszegi ki- �
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ették 

1 70 jelentkező a Szombathelyi Járműjavítóban 

Igazgatóságunk székhelyén 
a meghívottak és a nagyobb 
állomások vezetői előtt Lind
ner József szakosztályvezető 
a teherkocsik gazdaságos ki
használásáról tartott előadást. 

Legfontosabb feladatul je
lölte meg a teherkocsik gyorS
ki- és berakását, jó kihasz
nálását, gyors továbbitását. 

Lindner elvtárs bevezető
jében az utóbbi évek szállí
tási volumenének eme1ked-éS<ét 
ismertette. Hozzáfűzte, hogy 
a.z évről évre emeU<edő telje
sítmény csak a szá.Uítás jobb 
szervezésével vá.lt lehetséges
sé. Régebben az volt a gya
korlat, hogy egyes állomáso
kon nem a vasutas dolgozók, 
hanem a szállíttató felek vá
logatták ki a küldeménynek 
és a távolságnak megfelelő 
kacsikat. Igy sok volt a téves 
intézkedés. 

Napjainkban csak a vasuta
sok végzik ezt a teendőt. Igy 
messzemenöen érvényesül a 
teherkocsik jobb kihasználá
sának követelménye. A leg
nagyobb terhelésű kocsikkal 
a legtávolabbra küldött áru
kat szállítjuk. Ez nPmcsak az 
adott szolgálati hely, vagy 
igazgatóság versenyere<l mé
nyeit javítja. hanem a nép
,!azdaság számára is hasznas. 
Tavaly például csupán a k.o
csik gazdaságo� kihasználá
sával 110 millió forint több

le-tnyereséget értünk el orsz:i
goo i;iszonyl.a.tban. 

Júliusban a szegedi igazga
tóság 101,12, augusztusban 
100 69 százalékot ért el a ko
csikihasználásban. Különösen 

-·-

Sporthírek 
Debrecen várossá nyllván!tá• 

sának 600. évrordulóJa ünnepi 
sportmüsorának keretében or: 
szagos ifjúsági kötöttfogásu 
birkózó-versenyt rendeztek. A 
versenyen 22 egyesület 122 ver
senyzó.ie. köztük számos vasutas
birkózó vett részt. A BVSC két 
elsö és két második, a Törekvés 
két első és egy harmadik, a 
Debreceni VSC két elsl\ helye
zést szerzett. Az összesített pont
versenyben is a BVSC végzett 
az első belyen. 

Befejeződött az országos rei
nőtt és Ifjúsági vlzilabda-baj
nokság. A BVSC felnőtt csapata 
az ötödik helyen végzett. Az ifik 

J!:vek óta élénk tömegsport
élet folyik a Szombathelyi Jár· 
tnílJavltóban . Az üzemi bajnok
ságokat például minden évben 
élénk érdeklődés közepette bo
nyoI[tJák le. Az idén is öt sport
ágban - labdarúgás, röplabda, 
sakk. asztalitenisz és teke -
rendeztek bajnokságot az osztá
lyok között. Ezenkívül Sopronba, 
Keszthelyre. Szegedre és Kó· 
szegre szerveztek temegtúrát. 

viszotn ezúttal Is kitettek ma· 
gukért. Sorrendben ötödször 
nyerték meg a bajnokságot. Az 

ka elózte meg a mozgalom má- ifjúsági csapat tag.lai közül Kon
Jusi nyitányát. Enne!< nyomán rád lll és Togyerlska már az 
170 dolgozó jelentkezett. Ebből első csapatban is helyet kapott. 
146-an már a 10 forintot Is be- A csapat kiemelkedő teljes!tmé
fizették. S ami a legfontosabb, a r.yére Jellemzö, hogy közel más-

Az üzem sportvezetői - élü· 
kön Kökényes! István tömeg
sport felelőssel - az idén a Ki
lián-mozgatom Jegyében ren• 
dezték meg a bajnokságokat. Az 
üzemben gondos szervező mun� 

Jelentkezők többsége szépen félszáz gólt dob�ak. 
gyOJtögetl a pontokat. Nagyon 

A llflnszkben megrendezésre sokan akadnak olyanok, akik kerülő nemzetközi férfi és nöi több mint 50 pontot gyílJtöttek vasutas tornászba.inokságon a össze. magyar versenyzők 1s részt 
HORY a télen se maradjanak vesznek. A kétnapos viadalon a 

sport nélkül a dolgozók. a tö- következő versenyzök képvlse· 
megsport-blzottság úgy tervezi, ilk színeinket. Férfiak: Horváth 
hogy a tél i  hónapokban teké- (Szombathely), Detről és Sugár 
ben sakkban és asztaliteniszben 

j 
(Pécs), Fehér (Debrecen), Kiss 

terembaJnokságot rendez a moz. (Testvériség). Nők: Dévai ,  Tol-
galom keretében. nal M., Tolnai K. (Pécs). 

K E R E S Z T � E J TVÉNY 
válasz,t,>t,t, Idegen szóval. 57, cson
ton tah'llható 59. Mezőgazdasági 
eszköz. 61. Becézett női név. 62. 
Kicsinyitó képző 63, zug lkersza
va. 65. Hogy. oioszul. 67. Erődít
m-é11y. 68. A Nagy-tavak egyike. 
70 Svájci város. 72. Hegység Olasz
orszá,,,,o'ban. 73. A vasút-korszerfisí
tés egyik módJa. 

Vízszintes: 1. Törvény a vasúton. 
13. Európai fóváros. 14. Rovar. 15. 
sakk mű.szó 16. Tül.kösszarvű af
rikai állat. 18. Német dal, ahogy 
kimondjuk. 20, Portugál gyar
mat Indiában (ék. fel.) 2.1. Zola 
m&gánhangzói. 22. A1161<épes 
film 24. Mondat vége! 26. M. s. 
�7. Zajló folyó. 29. Végső eröfe· 
szités a cél közelében. 31. AZ 

Uyen szállítás igen gazdaságos. 
34. Német összevont névelő. 35. 
Pálca. � Berlini állatkert. 37. 
Római 2. 39. UélY. u. Tartó. 43. 
Ipari növény. 44. Bog.as ikersza
va. 46. Kézimunkázik. 48. Ily�n 
ház Is van. (ék. fel,) 49. Tltátúa 
férje a szentivánéji-álomban. 51. 
A Karolinák legnagyobb szigete. 
54. Személyzet a vasúton. 5ö, Ki· 

Függőleges: 1. Város a görög 
Nomreban. 2. • • • Lisa, Leonardo 
da Vinci világhlrú női arcképe. 
3. Afrikai futómadár. 4. Indulat· 
sz,ó. 5. Terü!eti bizottság. 6. Fran
cia .<irály. 7. Az északi tn1tológiá· 
ban az �eán istene. 8. Vízi.nö
vény. 9. Doktor. 10. Kimondott be
tiI. 1:1. Benn van a szövetségben, 
12, Az anyag legkisebb részecs
kéje. 17, Kúszónövényes. 19. A 
francia forradalom egyik vezér
glakja. 22. Vissza: vágószerszám. 
�3. Hires magyar költő. 2.4. Por
tugál világutazó. 25. Jugoszláv ál
lamférfi, 2:l, Cipész szerszám. 28. 
Véd. 29. F. N. 30. Csak a közepén! 
31. Kép latinul 32, Nehézfém. 33, 
Belga város. 3l. Névutó. 38. Fog
hűs. 40. ?,.fegközelithetetlen. 41, 
Fiatal szarvasmarha. 42. Kéve. 
43. Belső szerve. 45. S'..lta ikersza
va. 46. Vajon, hoz? 47. Becézett 
fiűnév. 48 • • .  morgana. 50. Rako• 
dó. 52� Nizza, 53, Piram.isáról hí
res egyiptomi város. 56. A Duna 
baloldAli mellékfolvó1�. 5R Vér�
kezú róm a l császár. 60. Vas me
gye!. 62. K T. 64. Felemelt zenei 
hang. 65. Száll!tó alkalmatossá<(, 
66. Mázol. 67. Magot hint. 69. 
névelő. 70. Bánatos, 71, Iránymu
tató sz1. 72. Személyes névmás. 

1
, 

Bekfildendó: vízszintes 1, 31. 
73. Beküldés! határldö: októlber 10. 
A helyes megfejtők között köny
veket �orso1un-k ki. 

Az P1ózó keresztrejtvény hel:ves 
me'°fejtése: A7, é5szl forgalom. Ja
vitác;os. Személvszállitás. 

Könyvet nyertek: C-rerge1y 7o1-
tán Bo, rv. ru1oestl. Vécsey Ká· 
ro1v u. 1�0 Fi\löo Ma2da rt:o .. Xl., 
Edömér u. 4. 'Romhányi Géza Bp .. 
IX., Ii;ar u:. 13. fsz. 1, 

gyenge még a gyűjtőkocsik ki
használása. Ezek.n-él az 5,2 
tonnás tervvel sz.emben eddig 
csak 3,83 tonnát teljesítet
tünk. 

Az őszi forgalommal kap
cso.Jatos megbeszélések eddig 
nem mindenütt hoztak meg 
nyugtató eredményt. ll:rtéke
lés szerint AT,IJyőn 70, Köte
gyánon 79,8, Mezőhegyesen 
csak 98,5 százalékra teljesí
tették a kocsikihasználási 
tervet. De vannak már JÓ 
eredrrv.ényt elérő szolgálati 
helyeink is : Kiskunhalason 
125,7, Szent.2"1en 105,3, Kecs
keméten 103, 7 százalékot ér
tek el a kocsikihasználásban. 
Különösen dicséretre méltó 
munkát végeztek Békéscsaba 
állomás dolgozói, akik a ha
vonként helyi feladásra ke
rülő közel kétezer kocsi mel
lett is 109 százalékra telje
sítették kocsikihasználási 
tervüket. 

Nagy()ITl fontos tényező a 
kocsifordulók gyorsítása is. 
Az őszi forgalom során igaz
gatóságunk területén is több 
kocsira van szükség. Nem s7,a
bad megtűrni, hogy olyan sok 
kocsiálláspénz merüljön fel, 
mint Szegeden, ahol havonta 
több m;nt ötszáz kocsi után 
fizetnek. Sok a kocsiálláspénz 
Kiskundorozsmán, Mezőhe
gyesen, Nagykőrösön, H6d
mezővá.sárhelyen, Kecsk.emét
Al..só állomáson is. A vasút
nak nem kocsiálláspénzre, ha
nem több kocsira van szük
sége az őszi forgalom sikeres 
lebonyolításához. 

Szilá.di Sándor 

Kár volt megijedni 

Magánügy ? - Közügy ? 
Ezt döntse el az olvasó! 

Elmondok egy velem történt, aza.z történő ügyet, mely jól 
tükrözi az olyan, rosszul értelmezett gazdaságosságot, szabá
lyosságot és re;ndelettiszteletet, ami etlvezet a bürokrácia hi
nárjába. 

Vasútüzemi lakásról van szó. 
Kerítéscsere vált szükségessé. Nem könnyen, de megtör

tént. A villanyc.sen.gő tartóoszlopát le keUett szerelni. Van ke
rítés, nines csengő. Gondoltam, szólok a területileg illetékes 
villanyszerelőknek, akik kijönnek és visszarögzítik az oszlo
pot és hozzákötik a drótokat. Ott egy udvarias, készséges hang 
közölte velem, hogy az illetékes pályamestertőZ kérjek írásos 
megrendelőt. 

Kértem. Válasz: megrendelést csak az osztály adhat. Az 
osztályon, mármint a pályafenntartási főnökségnél, azt mond
ták, hogy forduljak a budapesti igazgatóság IV. osztályához. 

Fordultam. Ott azt mondták, hogy még egyet forduljak, 
de most a II. osztály felé. Még egyet fordultam. Majd a vo
nalbiztos elintézi - mondta egy szelíd baritonhang a telefon
ba. Közben eltelt egy nap, több -nap, több hét, több hónap • • •  
Végre megtudtam, hogy az én csengő-ügyemen a TV. osztály 
aludt e[. Újra odacsengettem . • .  Elküldtek a pályafenntartásí 
főnökséghez. Onnan a pályafenntartáshoz, s onnan a villamos
felvigyázóhoz küldtek, vagyis minden e!őlről kezdődött. Azóta 
harmadszor fognak sárgulni a levelek. de a szolgálati értesí
tést hozó küldönc éppen akkorákat rugdal a kapumba, mint; két 
esztendővel ezelőtt. 

- Több mint háromezren te
kintették meg a nagykanizsai 
Thury György Múzeumban 
megrendezett vasúttörténeti 
kiállítást. 

- Oj munkavállalások szü
lettek az SZKP XXII. kong
resszusa tiszteletére Rákos,-en
dező pályaudvaron. A dolgo
zók vállalták, hogy az őszi for

galom idején 104 százalékra 
teljesítik a tervüket. 

- Az őszi forgalmi felada
tokról tanácskoztak augusztus 
27-én Szombathelyen Vas me
gye közlekedési. tanácsi, ipari 
é.s kereskedelmi szerveinek 

- lvt -

- Harminc kisteljesít.ményű 
dieselmozdonyt ad a MAV-nak 
a győri Wilhelm Pieck Vagon
és Gépgyár. A keskenynyom
közű, 130 lóerős diesel-hidrau
likus mozdonyo� első példá
nyai már elkészülte� Az év 
végéig a többit is elkészítik a 
gyár dolgozói. 

szeptember 2-án Miskolcra képviselői. 

akart utazni a feleségem. A . -. A Sza!'ma Ifju Mestere 
Keleti-pályaudvaron csak az 

I 
c�ert folyo ve1;>enyben_ 121 

első osztályon talált helyet. fiata}- �t� eredf'?enyes �ZS!fát 
Bőröndjét elhelyezte az egyik I a .J>E:C:l.1 1gazgatoság te�leten. 
kocsiban és leszállt, hogy kü- Ko�üluk 14 _arany, 54 ezust, 53 
Zönbözeti jegyet váltson. Mire pedig bronzielvényt szerzett. 
vísszaér1cezett, eltűnt a vonat. - A közelmúltban fejezték 
A kérdéses vágányon ugyan- be_ LGngyelországban a Kato
is előbb még a nagykátai vo- w1ce-Wr0<;lav és 1:'- Vars� 
nat állt s csalc később tol.a.t- Kutno vasutvonal villamos1ta-

- Egyre több helyen alakul
nak meg a munkavédelmi őr
ségek, melyek jelentősen hoz
zájárulnak az utasítás és óvó
rendszabály, a szabályszerú 
munkavégzés megszilárdításá
hoz. Legutóbb a Déli pályaud
varon alakult meg a munka
védelmi őrség 60 fővel. Az őr
ség tagjainak kiképzése folya, 
matban van. 

ták be � miskol,cit. sát. Ezzel a v�llamosított v°'.la-
• . . lak hossza elerte az 1448 kilo-Felesegem nagyon_ ,:negi�ed(• métert. 

hogy mi lesz a borondjeve •. 
Kérte a kapust, hogy segítsen 
rajta. Az készségesen segített. 
Azonnal telefonáltak Rákosra, 
hogy a bőröndöt vegyék le a 
vonatról. Egy órával később 
átvettük az elveszettnek hitt 
csomagot teljesen sértetlenül, 
hiánytalanul. 

Feleségem és a magam ne
vében ez úton is köszönöm a 
gyors és megnyugtató intézke
dést. 

Faragó Kornél 
Budapest 

LAKASCSERE 

Elcserélném Mautner Sándor 
u.-1 1 szoba komfortos (keleti 
fekvésű, nagyméretű) lakásomat 
esetleg 2 szobásra, ráfizetéssel. 
Budapest területén. Jl:rdek!ödni: 
257-078 teJefonon bármikor. 

- Két szob.a, összkomfortos, 
debreceni, MAV-szolgálaU lakáso
mat elcserélném hasonló buda
pestire, vagy környékére. Erdek
lődni : 'Bp. XIV.. Fogarasi űt 37. 
III. 11. dr. Dudás I.stvá n. 

- veszprém·külsö! váltóőr! szol
gálati helyemet szolgálati lakás
sal - elcserélném valamelyik al
föld.:f városban, lehetőleg a sze
gedi igazgatósá� területén. Kuk
laJ József váltóőr, Veszprém-külső 
állomás. 

- Komplexbrigád segíti a 
vasút öszi csúcsforgalmának 
zavartalan lebonyolítását Gö

döllő áDomáson. A rakodási 
idő lerövidítéséért, a teherko
csik gazdaságosabb kihasználá
lásáért és a kényszerkirakások 
számának csökkentéséért 11 
vállalat között indult verseny. 

- 240 sertésszállító kocsit 
rendelt a MA V ebben az évben 
a győri Wilhelm Pieck Vagon
és Gépgyártó!. A gyár az utol
só kocsit augusztus végén adta 
át a vasútnak. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 
Várnai László, Pécs, Surman 

Imre, Budapest, Boldi-zsár Gyula, 
Békéscsaba, Bali Ferenc, Buda
pest. Faragó Kornél. Budapest, 
Balatoni Henrik. Budapest, sz!lá
di Sándor, Szeged, Totka Ká
roly, Szeged, Szentgáli István, 
Gyöngyös. Leveleiket lapunk 
an:vagáh-0z felhasználjuk, 

Windhoffer Kálmánné, Gy6r, 
Bognár Károly. Tapolca. Pana
szukat!' észre-vételüket illetékes 
belvre továbbítottuk. 

Vágány Károly, Tápiószele. Pa
naszával kapcsolatban intézked
tünk. Ha a jövőben hasonló Jelle
gű problémákkal találkozik, an-

1 
nak hivatalos Ugy1ntézése az il
letékes pft. szervhez ittírt meg
rendelő alapján történhet. 

- ,,Köszönöm, hogy vigyá.� 
zott . . .  " - címmel szeptem
ber 11-én dé)után és est.e nagy 
sikerrel szerelpelt a dombó
vári kultúrotthonban a mun
kavédebni kabaré. A vidám 
műsorban többek között fel
lépett Petress Zsuzsa, Lorán 
Lenke és Rátonyi Róbert. 

- Jól sikerült röpgyűlésen 
foglalkozta.k a német kérdés
sel a pécsi igazgatósá.g dol
gozói. A békebizottság aktí
vái tényeket, adatokat sorol
tak fel a Nyugat-Berlinben 
működő kémek és diverzán
sok cselekedeteiről és Nyu
gat-Németország újra fel
fegyverzéséről. 

- Szeretik a szolgálati he• 
lyüket. A békéscsabai szak
szertár IV. számadóságána:k 
dolgozói a feladatok mara
déktalan elvégzése mellett 
nagy gondot fordítanak szol
gálati helyük, az irodák és a 
raktárak belső és külső rend
iére, tisztántartására. 

MAGYAR VASUTAS 
F'eJ�l� szerkesztő· Gulvae János 

Felel&; kiadó: Szabó Antal 
Szerkesztöség; Budapest. VI.; 

Benczu1 u n 
Ter1eszu : & l'\!éoc;zava Laokiadó 

Vállalat 
Budapest. vu. Rákrkzl Qt 54. 

Szikra t.aonvomdR 
,Vol\,'l/\,"II\N'""'"-"""'ol\,""'"II\N'""'"-"""'ol\,'l/\,"II\N'""'"-",V,ol\,'l/\,"II\N1""'"-",.,,.""'"'-'\I\N1,;,J"� 

Közönségszervezés 

- Atveszi a két operajegyet és biztosítjuk 
a zöld utat Pestig! 

A javítóvágányon 

Gondolja, hogy több kocsijuk lesz, ha 
több darabra törik? 

(Pusztai Pál rajzai) 



VILAG PROLETARJAI, EGYESVLJETEKI Gondolsz-e rá? 
Nézd, a két sínszál mint fonódik /Jssze, 

ha tekinteted a pályán futtatod. 
úgy fonódik össze gép és az ember, 
ha tovaszáguld kattogó vonatod. 
Egy testté olvad ember és vonata. 
ha rohanva távoli mezőkre ér. 
s a fogyó pontot szemed már nem látja. 
ha sisteregve új állomásba tér. 
Es ha utazol ernyesztő zsivajban, 
szikraesőt, vagy futó tájat nézve, 
gondolsz-e a vasút dolgozóinak 
a biztonságod vigyázó szemére? Gondolsz-e olykor rá, hogy a vasutak. 
mint szívből erek. á.gaznak szét 

A SZ ERVEZETT VASUTAS DOL�OZÓK LAPJA 
és, hogy e szertefutó acélerek 
barátságra fonják milliók kezét? 
Gondolsz-e a szilaj vasparipákra. 

V. f.:VFOLYAM, 19. SZAM. Ára 40 fillér 1961. OKTOBER 2. mik párát fuji;a szelnek át éjeket, 
s száguldva viszik falura, városra 
az életet tápláló terményeket? 
Gondolj hát arra, hogy a vasutasok - legyen bár hideg, vagy rekkenő hőség -
a jó munkával mindig célbaérnelG. 

A világ dolgozóinak össze/ ogása 
· biztosíthatja a békét 

s vonattal is jön az éltető bőség! Virág Lajos Kiskunhalas 
........................................ , ... 

Felajánlások A nemzetközi szakszerveze- ződés aláírására és a nyugat- emlékezteti a dolgozókat azok- hogy a nácik bűnei még egyzeti értekezlet, amelyet a né- berlini kérdés rendezésére ra a szenvedésekre, amelye- szer megismétlődjenek!" 
·az SIKP XX/L kongresszusának tiszteletére ✓ met bél,eszerződés megköté- szólítja fel őket. A memo- ket a legutóbbi világháború szól a felhívás. - ,,Változtasséért, a nyugat-berlini kérdés randum azonnali tárgyaláso- zúdított az emberiségre és sátok szakszervezeteitefoet a békés megoldásáért és min- kat sürget az érdekelt hatal- mindenekelőtt a dolgozókra. háborús előkészületek ellen dennemű háborús provokáció mak között a békeszerződés l „EmlékezzetelG az utolsó vi- folyó harc hatalmas bástyáielleni harc jegyében hívtak megkötésére, és hangoztatja, lágháborúra!" - hangzik a vá!" - ,.Legyetek tudatában össze - szeptember 22-25

1 
hogy a dolgozók minden ere- felhívás, majd arra szólítja annalc a felelősségeteknek, között ülésezett Berlinben. jükkel harcolni fognak azért, fel a dolgozókat, hogy egye- .amely rátok hárul" - fordul 

Az értekezleten 47 or11zágot hogy a nyugatnémet milita- sítsék erőiket az új katasit- a felnívás a nyugatnémet dol-és 11 nemzetközi szakszerve- rizmusnak véget vessenek, rófa elhárításában. gozókhoz. 
zeti egyesülést 183 delegátus hogy aláírják a két német Külön szólt a tanácskozás A konferencia alaphangja 

Rákosrendező állomás do!- va 3 százalékkal csökkentik a gozói az SZKP XXII. kong- fajlagos s�énfogyasztást és resszusának tiszteletére vállal- ugyanennyivel növelik az egy ták, hogy a negyedik negyed- mozdonyra eső hasznos kiloévben 104 százalékra teljesítik méter teljesítményt. Az üzeaz élüzem szintet. A kocsitar- meltetési költségeket szénmegtózkodási egységidőt 104,5 szá- takarítás révén 5 százalékkal zalékra, a kocsikihasználást csökkentik. A személyvonapedig 104 százalékra teljesítik. toknál 98,5 százalékos menetVállalták, hogy állomásuk hi- rendszerűséget vállaltak. bájából nagyobb mérvü vonat- A fütóház javítói az átfutási feltartás, feloszlatás nem lesz. idő csökkentését, valamint az Ezzel is azt kívánják elósegíte- elvégzett javítások szavatoláni, hogy a budapesti igazgató- sát vállalták. A mozdonyfelviság jó eredményt érjen el az gyázók gazdaságos vezénylésigazgatóságok közötti verseny- se! 4 százalél,kal csökkentik a ben. távolléti időt. A mozdonvelő-

képviselt. Az öt világrész szá-1 állammal a békeszerződést. és a Német Szövetségi Köztársa- az volt, hogy a dolgozók egy
mos országának összesen 114 ennek révén biztosítsák a vi- ság dolgozóihoz és szakszer- séges fellépése, a közös akció 
millió 282 ezer dolgozóját kép- lágbékét. vezeteihez, akiknek a béke megteremthetik a legkénye
viselték a tanácskozáson, nem A konferencia fellúvással megteremtésében a jelenlegi sebb problémák békés úton számítva Spanyolország, Gö- fordult a világ valamennyi lcörülmények között különle- való megoldásának lehetősé
rögország, Portugália delegá- országának dnlgozóihoz. Ez a gesen fontos szerepe lehet. 1 gét, a nyugat-berlini kérdés tusait, akik szintén jelen vol- felhívás 10egrendítő erővel „Nem szabad megengedni, békés megoldását. tak és nem számítva Nyugat-
Németország és Nyugat-Ber-
lin 20 delegátusát és 12 vendégét. 69 delegátus olyan nemzeti vagy 'helyi szervezeteket képviselt, amelyek nem tagjai a Szakszervezeti Világszövetségnek. Ezek összesen 2 millió 282 ezer dolgozó nevében beszéltek. A tanácskozáshoz számos szervezet, államfő - köztük 
Hruscsov szovjet miniszterelnök - juttatta el táviratát, levelét, amelyben támogatásáról, együttérzéséről biztosította a tanácskozást. 

Memorandum 
a nagyhatalmakhoz A konferencia kimerítően elemezte a jelenlegi nemzetközi helyzetet. Memorandummal fordult a Szovjetunió, az 

Egyesült Allamok, Nagy-Bri
tannia, Franciaország és a két német állam kormányaihoz, amelyben a német békeszer-

Gördülékeny az ügyintézés - sokasodnak az újítások 
Nem egy szolgálati helyen, tézés említendő. Szekeres Er- Az újítók többsége szak-üzemben az utóbbi hónapok- nö, a vállalat új főmérnöke munkás. Olyanok, mint Pál ban stagnál, vagy némileg határidőre elvégzi az újítások Szabó Károly kovács brigádvevisszaesett az újítómozgalom. elbírálását és hasonló munkát zető, aki már többszörös újító Nem vonatkozik ez a megálla- követel a szakvéwményeket és javaslatait rendszerint mapitás a szolnoki jármii.javítóra. készítő mű�zakiaktól is. Igy az ga is valósítja meg. legutóbb Itt az első félévben beadott I újítók nagyobb kedvvel foglal- a hordrúgó-hevederek sorjázá. újítások száma 26, az elfoga- koznak javaslatok készítésé- sához készített szakító szerszádottaké 56 százalékkal emelke- vel, ötleteiket gyümölcsöztetik mot. Ezzel gépre vitte az addig dett. Júliusban és augusztus- az Uzem, a népgazdaság javá- kézzel végzett sorjá,zást. Évenban is tovább javult a válla- ra. De megtalálják a maguk �e 15 ezer forint megtakarítást 

A dolgozók kezdeményezésé- adók vállalták, hogy a felüre munkaverseny felajánlást gyeletük alá tartozó elsőteles készítettek az SZKP XXII. fiatal mozdonyvezetőket külö� kongresszusa tiszteletére a nös figyelemmel oktatják, 
Hámán Kató fütőházban is. hogy mozdonyaik karbantarAz utazószemélyzet vállalta, tásában és a téli forgalomban hogy a tavalyihoz viszonyít- ne legyen nehézségük. 

Megjutalmazták a tisztasági és virágosítási 
verseny legjobbjait 

lat újítási statisztikája. A jú- hasznát is, hiszen az első fél• eredményez ez az újítás. ll:rté)<elték a pécsi igazga-1 maradnak ki ebből a szép �-ei·-
liusban elfogadott újítások évben 55 ezer forintot fizettek Munkahelyén kerestük fel tóság területén a hagyomá- senyböl 
alapján például 220 ezer forint ki az újítóknak. Pál Szabó Károlyt és vélemé- nyos tisztasági és vfrágositási 
az előkalkulált megtakarítás. Ötletben, javaslatban nincs nyét kértük a vállalat újítási verseny idei eredményeit. A Ez több, mint az első félévben hiány. Figyelemre méltó úií- mozgalmáról forgalmi szolgálati helyek kő-elért összes megtakarítás fele. tási tevékenységet fejt ki zött a következő sorrendet ál-

SS OOO forint újítási díj Több oka van annak, hogy miért folyil{ lendületes újító tevékenység Szolnokon. Elsősorban a gördülékeny ügyin-

Gajzágó László anyagtervező. A műszakiak a mozgalom segítői lapította meg az értékelő bi- · Nemrég fogadták el a 65 ton- zotllSág. 1. Nagylók állomás, nás vonóhorgok kopott részei- - Régebben nálunk is döcö- 2. Okorág-Kárászpuszta, 3. nek módosított javítására vo- gött az újítás, de amióta új Dunaföldvár, 4. Görgeteg 5. natkozó újítását, amelytől I főmérnökünk van, megválto- Elószállá.'l, 6. Erdősmecske,· A évente több mint 160 ezer fo- zott a helyzet. Meggyorsuit a sorrend szerint 1200, 900, 600, rint megtakarítás várható. javaslatok elbírálása, - vála- 500, 400 és 300 forint jutalom-

Várnai László Pécs 
,,Idegenek'· 
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1 :�s�jítf;��át�:ít;;;zf;a;::r�� �� i!:�u��!ia! ������ pel. Ezzel akarjuk elősegíteni, dicséretet. 
hogy pártunk irányelveineT, A pályafenntartási szolgámegfelelően a termelés nőve- latn,ál: l. KétúJ'falu pályameslésének kétharmad részét a 

A 1mlzőtúri állomás e1ocsarnokában felt üni k az utasnak egy nagy, fén)"képes·versenytábla. A képek fölött felirat: ,,Büszlreségeink". Amikor közelebb lépünk a táblához, láthatjuk, hogy nemcsak vasutasok, hanem gépállomási és termelószö\"etkezeti dolgozók is szerepelnek rajta„ 

Az életmeni6 brigád a három kisfiúval Szeptember 20-án adták át 
Pécsett az újmeszesi hídépítésnél dolgozó ifjúsági KISZ-bri• gádnak a pénzjutalmat és a MA V vezérigazgatói elismerést, két gyermek életének megmentéséért. 

* Július 11-én délelőtt történt. A közeli homokbányában gyermekek játszottak. Hirtelen. megrendült a föld: nagymenynyiségű homok szakadt a kis· fiúkra. Egyikük, a 12 éves 
Horváth Tibi, a baleset után rögtön észbekapott és a vasúti tölt.és talpfáin bukdácsolva, lélekszakadva rohant a közeli hídépítésen dolgozókhoz. - Jöjjenek, S1?gitsenek, két 
barátomat betemette a ho
mok! 

Som.falvi György segédmun\ás, a MAV Hídépítési Főnök· 

ség üjúsági hidászbrigádjának tagja magához intette társait és lapát.okkal, ásóval kezükben követték a fiút. Horváth Tibi a 150 méterre lévő homokbányához vezette őket. Amikor a brigád megérkezett, még hallották a föld alól a betemetett kisfiúk nyöszörgését. A hidászok teljes erejükből nekifogtak a lapátolásnak. Egyik köbmétert a másik után dobták félre, amíg az egyik gyerek fehér ingecskéje előbukkant a homokhegy alól Félre dobtáík a lapátokat, nehogy a szerszám éle megsebezze a gyermekeket és puszta kézzel kaparták ki a homokból a két eszméletlen kisfiút, 
Bronz János 11 éves és Czéder 
István 1'2 éves általános i&kolai tanulókat. 

termelékenység fo/Gozása révén tere, 2· Vízvár pályamestere. 
érjük el. Az újítások kidolgo- 3, a 2, számú térközőr a 
zásához nagy seg!tséget ka- pusztasza-bolcs-dombóvári 
punk műszaki vezetőnktől _ vonalon. Összesen 18 szoigá
Vásár József reszortvezetőtől lati hely kapott 200 forintos 
és Tisza István miivezetőtől. jutalmat. A fútóháza.Jc verse. A szakszervezeti újítási és nyében a kaposváriak győzészszerűsítési bizottság Zentai tek és 600 forintot, a szertá
József vezetésével azért agitál, rak versenyét a dombóvá1·iak hogy a műszakiak segítsék a nyerték és 400 forint jutalmat dolgozók hasznos javaslatai- kaptak. 

Kérdezhetné Yalaki: miért 
surepelnek „idegenek" a ver
senytáblán? - Am ezek a dolgozóit nem idegenek, hanem a vasutasok legjobb mun'katársai; Hiszen a vasutasok csak akkor tudják teljes.íteni a tervüket, ha szo-. ' rosan együttműködnek a szállíttató felekkel, a nillalatokkal és a termelőszövetkezetekkel. 

nak megvalósítását. Nem ered-1 Akadt néhány szolgálati ménytelenül teszik ezt. hely, mint Kiskorpád, Jákó-Minden osztályon van egy Nagybajom és Bel,eg áJ.lomámúszaki dolgozó, aki újítási sok, ahol nem törődtek a tiszösszekötő és rendszeresen pat- tasággal és a virágosítással. ronálja a munkásújitókat. Reméljük, jövőre ezek sem Ilyen a mozdonyosztályon Szi- Boldl:z.sá.r Gyula Békéscsaba 
lágyi Jenő reszortvezető, fiatal mérnök is. Elmondta, hogyan segítette megvalósulni legutóbb Mák Lajos szerkocsi lakatos újítását. - Még nincs darujuk a 
szerkocsi-ja1>ítóknak. Ezen Bronz Janesi volt súlyosabb akart segíteni a szerkocsira állapotban, teste elkékült a szerelhetó forgódaru készítésé- · fulladástól. A kiérkező men,- vel Mák Lajos. Tervet rajzolt tók megállapították, ha egy- és bemutatta nekem. Kijavíkét percet késlekednek, ment- ! tottam a rajz hibáit és tanáhetetlenül beáll a tragédia. csokat adtam, hogyan készitse A gyermekek ma már egész- el az ötletes sz:erkezetet. 1mi: ségesek jókedvűek. k?r , Mák, w.,.os m":'nkatars�i ' lattak a keszulo forgodarut, ki-Az életmentő hidászok 6500 nevették az újítót. De kissé elforint jutalmat és vezérigazga- csodálkoztak, amikor látták, tói elismerés,t kaptak. Ketten hogy én próbálom ki az elkéközülük - Tukszán György szült szerkezetet. Ez mindjárt és Ujj Tamás - átvették a megnövelte az újító tekintéKISZ központi bizottságának lyét. kitüntetését, a Ságvári érdem- Sok munkát ad az újítások 

rend�t. A hidászok az ember- ügyintézése Sárkány Imrének, · ség 1ratlan törvénye szerint az újítási csoport vezetőjének csclekedte!k és siettek a bajba- és munkatársainak. Lelkiismejutott gyermekek segítségére. retesen és szorgalmasan végMegérdemlik a szülők és a tár- zi!{ az ügyek intézését, mert sadalom köszönetét. tudják, hogy ez nagyon fontos 
Bermann Wván a vállalat újítási mozgalmának jövője szempontjából 

Gazdag oktatási program Szegeden 
Szegeden a MA V Petőfi Mű- tanterv összeállítására. Vasúti velődési Otthon vezetósége a szakembereket is meghívnak tavalyihoz hasonlóan az idén előadást tartani, Az előadásois jelentős szervező munkát kat a témához kapcsolódó végzett a vasutasok és a kör- tárgyú filmvetítés követi nyékbeli lakosság soraiban. A majd. �zervezés a_ munkásakadémia I A területi pártalapszerYezees az , <;St_1 �zaktanfolyamok tekkel együttmüködve. szerveelőkészrtésére irányult. A vasu- zik a politikai akadémia elő-1:asszakszervezet helyi szer- adásait. Ezenkívül nem feledvein kívül segítette ezt a mun- keztek meg a dolgozók általákát a szegedi Hazafias Nép- nos iskoláinak szervezésén'i· front III. kerületi bizottsága sem. A szegedi állomás do! "O· is. zóiból szervezett osztályok ;k-A szegedi állomásról eddig tóber 15-én kezdik meg a ta• 114 dolgozó jelentkezett a nulást. munkásakadémiára. Tovább Az állomás szakszervezet folytatják a szervezést és igye- vezetősége egyébként a do: keznek bevonni minden dolgo- gozók gimnáziumait is sze, zót. aki nem yesz részt más vezi. Eddig huszonheten iratoktatáson. Az idén a pálya- koztak be az első osztálvba. A 

fenntartás és a fűtőház veze- szakszervezet oktatási ·bizott• tősége is jól segíti a munkás- s ága fogja segíteni. támoga tnl akadémia szervezését. A mun- a kezdődő esti iskqlák tanu• kásakadémia előkészítő tiizott- lóit. sága nagy gondot fordít a Sziládi Sándor 



1961. OKTÖBER 2. 

Kibernetikai gépesítés a vasutnál 
_A so_k _ adminiszti:ációs teen-

1 
mológépet. Ez a gép 1480 tikát  készítenek velük. A mof � ellátása :' . vas�ton eleve elekironcsövel működik és az dern kibernetikai gépeik új €i �tetlen k�zi módszerekkel, elsö olyan számológépünk, módszerek alkalmazására E�rt �z ef:esZ 'l'i!_ág�n a va�- amelynek nincs mozgó alkat- nyújtanak lelhetőséget, Lehe

uta!k 1,ezd,ték eloszor alka1- része . tővé válik a mintegv 650 OOO mazni _a lyukká,rtyá_s . adacfel· Ezek a bonyolult gépe!< fuvarlevél teljes díjszámfejd_o-Jgoz� gépeket. !"-. feJlett 1p'.'- végzik az áru�üldemények I tése, bérelszámolás, szállító n orszago1f v:asut1a1 ma �ar fuvarköltségeinek számlázá- l programozás és más számftána.gyka.pacitásu elektroru,m.s sát és sokféle fontos statisz- sok elvégzése aépi úron adatfeldolgozó gépekkel ren- " , 

A Szakszervezeti Világszövetség felhívása a német 
békeszerződés megkotése, a nyugat-berlini probléma békés 

megoldása érdekében és a háborús provokáció ellen delkeznek. - - -- ---- -- --- -- - - -
A M A  V első lyukkártya 

gépparkját 1927-ben szerezce 
be. Elm8;-·adásunkat mutatja, 
hogy armg a cs.ehszlovák v,i.s
utak ma már 100 gépparkkai. 
rendelkeznek és gépparkju;;cat 
erőteljesen továbolejlesztik, 
a MAV lyukkártya géppar,qa 
csak tizenkettő. 

- A vasút feladataihoz vi
szonyítva kevés és nem eléggé 
korsZJeril 9épparkkaJ. is je•en
tős feladatokat oLdoltu.n.k meg 
- mondotta Fekete Andrd's, 
a MA V kibernetikai csoport
jának vezetője - A múltban 
tapasztalatok és nwdernebb 
kiegészítö gépe,k hiányába n 
csak a Legegyszerűbb techni
ikai megoldásokat aLkalmaz
tu.k. Sőt, több munkát csak 
manuálisan elógyüjtött adato.c 
alapján gépesite,tünk, s illY a 
gépesítés előnye.it elsősorban 
az adatok tőbbsíkti feldolgo
zására használtuk fel. Már ez 
is Lehető1:é tette, hogy rJ?Jiány 
fontos mii.szaki-gazdasági mu
tató ala-lculása alapján helyes( 
intézkedések töríénjene..l;.. Igu 
évente. több m illió for-int megr 
takarítása vált 1,e,hetővé " 
vasii.t szá·rnára. 

Elmondta Fekete Andr::\i;, 
hogy a BVKH és a GAF g-éj,
parkjillr:ak j anuári &,szev,o
nása óta jelentés fejles.ztdst 
Yégeznek. A régi, 45 osz:oríos 
gépeket ' átadják a p-0s1á:)11;, 
és helyettük má� négy • 90 
oszlopc<1 Aritma rendszerű 
modern gépparkot szereztek 
be . Beállítottak a számítsw.k 
elvégzésére egy új Buli M 22-
es franda elektronikus szá-

Mikor lesi készen 

A Iegmodemel:ab egé�Z!é;üg:vi fel.�zereté:s segíti a Né.met Demokratik.U.S 
KöztArsa.sá.:- va.sutasai.na1' egészségvédelmét 

(Foto: Gumich) 

Valamennyi ország dolgozói I Wehrmacht részére atomfegy-
\ 

Nyugat-Bertin problémájá-
és szakszervezetei! 

1 
vereket követelnek. Franciaor- nak tárgyalások útján történő 

Kedves Elvtársak! szág, Anglia és Nyugat-Euró- megoldása az egyedüli ésszerű 
pa országainak támogatásáYal megoldás, amely konkrét ala

Európa és a világ békéiit ezekben az országokban kato- pokon nyugszik. 
súl:l'.os . veszély fenyeg<;ti_ az I nai ��zis?ka� létesí_!elte�. El- A Szoi,jetunió javaslatainak 
1;uropa1 kontJn�n� sz1veben j nyomiak es sulyos buntetesek- mélységesen pacifikus hordere';S · e� .megk1vanJa fokozott 

I 

re í_té_ltet(k a bék�mozgalo;n jé_n semmiféle hamisítás nem 
ebersegteket. tagJa1t es a halado munkas- valtoztathat Ezen békeaka-

, A né'!'-et pro_bl_�mát bék��en, erö}tet. _ , 
' 

rattal szemben Nyugat-Német-
targyalasok utJan surgosen N yugat-Nemetorszagban re- országnak valamint az At!an-
rendezni kell. _ , . vansot hir�ető sz':'rvezetek és ti Egyczr,;ény országainak hi-
. A_ 

revan�vagf� _
n�met 1mpe· 

1 
cs<?portosulasol�. hivatalos s_ze- vatalos politikája éélul tűzte ki nahzmus es ".1-illtarizm�s, m;• melyek vezetese alatt, m1I1d j a Német Demolaq,tikus Közs lyet a nyugati h3:ta)mak, el�?- gy'.'lnabban adnak k1 olyan társaság megsemnúsítéséL vasorban az _

Amerucai 
• 

Ef?yesu!t nyilatl«?,zatokat, am_e_l,�ek _ide- !amint a német munkásosztály �tlamok teremtettek UJJ� �s gen teruletek annex103at kove- gazdasági, szociális és politikai 
ta�ogat1::3k, vesz�lyes':n _eros_�- tehk. • vívmányai nak felszámolását. d!k a _Nemet Szovetsegi Ko,.- � nyugati hata!_�ak .�eg- Ez a politika ily módon akarja 
tarscsagban. .. . , 

sertv� �emzetkoz1 �otel�- erösíteni a NATO katonai bá-A nemzetko:;1_ helyzet sulyo: zettl:ege1ket: _szentes1teltek zisát, valamint a nyugatnémet sabbra fordulasának ez a fo a nemet militarizmus fel- revansisták katonai agresszív f_o�1:ása, E':'rópa . és a viJág bé- támasztását, tömbjét. 
ké/ere ez Jelenti a legfobb ve- azzal, hogy a NATO vezérlca- Ez súlyos Yeszélyt jelent a szelyt. _ , 1 rában magas parancsnoki tiszt-

A t d világ valamennyi népe szá-po s ami egyezmenyek I sé"eket régi náci tisztekre bíz-
megsértésével azok az ipari és tak. · mara . 
pénzügyi monopóliumok, ame- 1 . A Német Demokratikus 
lyek megteremtették a náci Ezt _a he'.yz1;tet, ame_ Y mm- Köztársaság egy munkás 
Németország t 'v k alatt . - den ?ep szan:iara n_aprol n,::ipra és paraszt állam, mely , 0 e . e_ • visz veszelyesebbe válik, a nemet szaszereztek pol1tJka1, gazda- bék . "d , h' . t tt 1 

egyetlen más államot sem 
sági és katonai hatalmukat �s�.eizo es ianya e e e- fenyeget. 
Gyakorlatilag ők diktálják a hetove. . _ , _ A Német Demokratikus Köz-
bonni kormány hidegháborús Nyugat-!3erlmbCJl _a N_em!t társaság rendszere békés elve
politikáját. Nyíltan fejlesztik a Demokrat,�us Koztarsas�g es ken nyugszi k, 
Bundeswehrt, amelybe számos valamen_n-"., sz'?ciahSta alla1;1 A Német Demokratikus Köz
háborús bűnöst volt náci tisz- 1 ellen iranyulo provokacws társaság politikája azon az el
let építettek · be. Ezen űj I központot szerveztek. A német ven alapul, hogy valamenn,·i 1 mil itaristáknak az volt a szán- ' 

dékuk, hogy a Német Demok- nemzetközi vitát tárgyalások 

C S E H S Z L O VÁ K  D O L G O Z Ó K  V É L E M É N Y E  

A Z  S Z V S Z  V. K O N G R E S S Z U S Á R Ó L  

·, r
atikus Kö;;tá.rsasá.g ellen ősz- útján kell megoldani. 

szel vérengzős provokációt Világ dolgozói és szak-
i robbantsanak ki .  amel,·ek egy szervezetei! 

harmadik világháborúra, Jelen körülmények között 
atomháborúra vezet nének . súlyos folelösség hárul rátok. 

Azok a biztonsági intézkedé- A nemzetközi munkásosztály 
Ellátogattunk néhány prág;i. i üzemei kerest" k fel J i- k 'l A · h z ·1 sek, amelyeket a Német De- kötelessége és parancsoló s�ük-

- '. . . .. , u .  . _  ame y l �umo to  . .  z egyseg . e ·yrea . ségess.ó·". ho".'"' azokban a dön-üzembe, hogy megismerjük : az rad1ökeszulekeket gyart. , !tiása. adna a leghatekonyabb mokratikus Köztársaság 1 961 . . ....,, ~ 
v. szakszervezeti vi!ágkong- ! fegyvert a mtrnkasosztálu ke- augusztus l �-i•n hozott, meg- tö idöszakokban, mikor a béke 
resszus összehívá sára vonatko- Marie Vorackovo : zébe az e célok megralósitá- hi I'.bítolták a bűnös szándéko- Yeszélyben van, hallassa sza-
zó határozat milyen gondolatot I sáért 4'irott küzdeleni be�,. -Bi- kí)J,.. vát" zárja szorosabbra sorait, 
váltott ki a csehszlovák dol- A i1 k · - b M · · """ b / A · ·Nfinl't Demokratlkur · ,�e�•·-�i!ét é, harcoljori a 

Több határi.dó letelt mát. s z zem ·apuJa an ane j zonyos -ua(fyo""' e nne. wgy az 
béke fe.u.n.tartásáii;t. 

'még mindig nem adták át Ka- gozók körében, \'or-ackO\a üdvözö!1t bennün- 1 V, kcmgressziu nagymérl..-kben· Köztársaság eljárás,fral a. . T·, .• ··'"'k gvo"zálemre vi�t•�-ket. Marie Vora.ckova négy I hozzá fog járidni ehhez az munkiisc:i"7tály és a béke "'-'" . .e •� 
zincbarci.ka tij allomását. Kö- gyermek anyja. , egységhez. i'rdekét szolgálta. tek a hitleri fasizmus felett a 
zeledik  á hid.eg idő. A régi Karef Hfasny : _ Élet- és mmikakörülmé- * Eg,· uszító és dun·a hazugsá- demokratikus erök�t, n�m 
kis t'á1·ót-crem nem tuclja be- , k álla td · · 1 k kk 1 -1 · k · nyugodhatiok bele abba, hogv 
f,:,ga.dni a rengeteg u tast. - A moszkvai kongress2;us nyein - 1 oa'.1- ?av_u na: -;: Csak néhán�• cschszlov.ík :"0 ·a opera O _ampa_ny _azon- ol? bűnös politikát fó1ytassa-

Már  áll- az uj épület a ké' meg fogja mutatni az eges:.
! 

�0nd01.ta. -;:-__ E ;ai '.'!as m e�e dolgozó nézetét ismertettük, de nan . e!ekct a_z '.�:.ez_kedese�et nak mint az volt. amelv a má-
nagy riirótere1nm e!. Csak a ' világnak.  milyen hatalmas k� csa.k,., tolunk fu_g_g, mn-el , valamennvien hangsúlyozték. fe'

.
ne.._etesnek kn �n_J:1 fe1t:1i:i- sodik világhábordra vezetett. 

erő· J·elent az Acmséges nem- 11.alunk. Csehszloi,akiaban mm- · h l 
'
t
•
·
'
k k • . 1 j 

te,111 e, a provokac,os uszitas 
takarítás t!an hátra. l\"émeth •· .....,, ,  - {ienl•i r ·szt ,esz a gazdasági ' ogv 2 l<l a �7.oros a,)c,o a- :\'vugat 1\'émetors-agban t L gC-bb 'd ' h b '  J , f - 't . � • .  1 . ,  zet.kőzi szakszervezE>ti mozga- • ' e t . .. · - . tot , mindennapi munkújuk és • ,.' . .  · . • o- e o 1 eie. ogy a a-
ozse ep1 esi:e.e,.o e m?_1ui,<;, lom _ mmidotta Karel Hlas-

1

1.,c,etésben, i•ala.rmnt az oss�es , V k . . . 11 .
.. , _ . , abb fol:, 1k . borús erők út.iát elzárjuk. 

hog'I! . a?d_W nem adhat;alc at 11 11 Pralia-V sonac . CDK közügyek irány!tásá ba.n, E:1é11- : �Z. .. · 0,°P:8��us, cc .u tu1c-,e� ; A S=o„jet111tió. a Német De- Követeljük meg és barcol-
az_ UJ epuletet, am,(! be nem j ,!· . _Y , ,, 114 -- ken érdeklődünk az irá nt a ),�zot� . . Neze,eik _ e�- �. n:unk,i mokrati kus Köztársasággal juk ki a német békeszcrző-
fe;ez,k a szennynzcsatorna ja 

Sfa lmgrad gepg:i ar dolgozo , mi nden napi küzdelem iránt, ü«\l �� � e�edm.:n.,;•" 
k 

Ml bi- j egvetértésben, békesze,·ződés <lés aláírását és Nyugat-
munká.latnit. Az á. llom.ns előtt 1 • 

,· • • .. • _ ,  ' amelyet a kapitalista országok zonyi,_Ja_ · __ ogy � �a :s�e�, e� kidolgozása és a nyugat-berli- Berlin problémájának tár-
mé.g folyik az titépítés is. __ Ez -cilágos _elot_tfü�k . mike1:t I dolgozói folytatnak létitkért. z�_t, \ ,lags_zo,:etseg _celk,tuzesc, ni belyzet normali zalása érde-, gyalások úHán történő tobb. mrnt szazmi\Jjo szaksze1 - J . • . .  .. kozvetlenul erdeklik a d<Ü" ,· kéb k f . " t · - lt ld ' · H�lyes i:olna ml'ggyo!'sítani vezeti tag előtt i&{"- folytl\lfa. I 

A� egesz i:t7a{J dolgoz?ina� ko- 1 . .. �« , " , en on e1 �nc1a . Ja� aso_ , mego asat, 
a hatraie,;o nwnka ica•, hogy a - He','eseljú,k a Szaksz.e>'l'e- '  Zf!S E;lle11:5e_ge_: a kizsakmany�- w tomy„eket. ari:etynek s?ra� .. b1ztos,1t!1nak Szervezzük meg eg;·séges ak-
Jndeg be<• llta elott megny1lJon zeti Világszövetség teYékeny- ' lol. es kulo11osen . a monopo- \ Frentisk Fachner, N; ug_at;Be�lm l,':'zleked�s1 s�a- ciónkat és ígv mer·únk csa-
az l.(J allomas, 1 , - , . , zak- j llumok. a melyek allarulóan 1:e- 0 • • 1 badsagat. , alammt Jogat azra. - _. , - , J ,• _ 

1 

seget. amel� az o, .zes s ,1 -t t ''• b , ,. , 1 H 'k (Az SZVSZ ,.Szaks2< r"ezetl hoay meohatarozza saJat poli- 1 
past a haborus pro, okatorokra 

rve et· 1· " , a . do! s-ce ye�.e t,._ a e,,e . a si e-
1 \ ·1 · l " f 

• - b o - , es így őriz . k me" b 'k · t •  B.-hán Rózsa sze z I a� es z osszes • 1 · ! , l · k k , '1 agmozga om c. olyo,rata- j tikai aazdaságí és társadalmi 1· zu „ a e e · 
Kaúncbarcika gozó _egyesítésére 1örekszik. Az ;:11 ü�

n
,;7�:;;:t;�:t, 

n
;yor!���,� nak 1961 . 4. szi;mából.) rend�z:rét. - Szakszervezeti Yilágszövetsé; 

eg_vseg az egyik lcgerC;;ebb . , . .. . , 
fegy,·er a dolgo?ók kezében a j elel'l,e,;uk celunkat. _ .. 

, békés egyútlélcsért vívott kúz-
1 

Az V. ko,!gressws _rendkw�l 

S , 1 1 , . I k '  .. k delemben. fontos alka_im�t ny�)t � vilag 
23 ftO sza agot erun , _ ön személyesen hogyan 

ralamennyi reszébo.l -�rkezett 
. . , kíYán hozzájárulni az v. szakszerveze_ti .. �-uldottekne1e 

Rengeteg , s�e!l érkezik a kongresszus sikeréhez '? 1 
a�ra, hog11 kolcso�os esz_'.necse- , 

dombóvári futonazhoz, A ki- ret folytassanak es egyu.ttesen 
rakodást ](ézi erővel végzi k  1 :-- ügy g�ltdolom: hogy a I megtaláljak azt a legjobb és 1 

A vasutasok az első sorokban 
a Nyugat-Berlinbe nyíló határok védelménél 

, 1 , . .  F . . t . mi reszunkrol a leg;obb hoz- ' legröv'debb utat mel 1 a a szert<ll' � 
_
o.gozo1. arasz O zá.j

.
á rulas a kongresszlls sike- 1 

1 . . .  .. '. a ve n  -' - Berlin demokratikus szekto- J legjobbak közül tizenöt vasu- hogy a n. ugat-berlini ember-
mun_ka ez e, nem gazdasagos; , réhez a III. ötéves tervben ��;a1 „

1;1nd;"r�_1.r: ,nd'�za�a; rában normális a helyzet. A ! tas !ti tüntetésben részesült. zsilipet lezárták. 
Az itt dolg,nok mar hosszu I mo smbott fc!lada(ol· tel'esí- 1 '- a ;

a
. 

a _
_ . 

0

�-�
s O go-u város külső képén nem venni . . . 

idő óta kérnek két darab té;: és túlÚFesílése • mert a I a_ hab?_ru. _l,n_almat�,t és bizto- észre. hogy a közlekedési dol-
1

- Amikor_ � nyugat-_berhm Augusztus 1 3  hatása 
négyméteres szállítószalagot. .k 1 h · . .  1_ 

s1that3ak 1oletuket. · gozók milven kiváló teljesí , - Jobboldal! �z�ksz�rvezet1 veze-
„ 1 terv s1 ere a Cse szlot a .  Szo- , . : . · · tok me<>k,serelt�k hoay a 

Ezz�l. kon_nyeb� . len?e . a, ciaUsta Kö?:tá rsaság és vele Vladi'mir Burda : 
,
1 

men,eket \'egezt;k a legutc,l�-

1 
nyugat-b�rlini �1Unkiisokat A közlekedésügyi miniszter 

munkaiuk . 
e, -�cndebo_ ,do együtt az egész szocialista tá-. b, �etekben:_ A: ,\ emet D_emok- sztrájkra bujtogassák", a Nyu- azó1a valamennyi vasutasnak 

alatt kirakhatnaK a vagon-0- 1 bor gazdasági és politikai te- , 1 . . 
1 rat-'.kus

_ 
Ko __ tn rsasc'..Y, . ko�ma- gat-Berlin ben dolgozó ,·asuta- és közlekedési dolgozónak kö-

kal. Gyorsabo lehetne a ko- kintélyének toi:ábbi növelését A '1 atra-Smwhov vagon- nyanak Berlm hatm ai vedel- 1 
k

t - 1 f 1 1 .. ,.1 t k 
szönetét fejezte ki és kifejczés.-

csiforduló is. A dolgozók igé• ; a dolgozók életszínvonalának I g;:á1;b1;1n felkeres_tü� a Prá.g
,
a ' mére 1_96� �ug!;lsztus 1_3-an ho- ! :k. 

0
1\

r;;'t�u
e
g�s�t�: �1�án 

�t re juttatta, hogy a vasutasok 
nye tökéletesen egybeesi k  a ' további emelését jelenti. t 1,1�e�i elso szo�_,?llsta munka· , zo!t mtezke?ese1 mrndenek- sárnap a Friedrichstrasse °iillo- a munkás-paraszt' hat�.lom 
népgazdaság éi-dekével. 

1 
brigad vezetöJet Vlad,mir 

1

. elott azert _valtak oly gyorsan .-, ,- . 1 . ~ . . , . iránti haz&fiúi hűségük bizo-
. _ . Bu1·da lakatost. Azonnal a hatékonnva, mert a va<utasok. m,,,,mtl ki.éio bei end·ezcst epi- nyitékát adták . 

__ Biz?nrar'.' _akad a vasut, te� _  Josef Havelka : műhelybe ve7.etett bennünket, az autóbuszolrnn. valamint a l"';.�ek b;· hogy • a� mg�_v_onat Az utóbbi n apokban Nyu-
_;1-Ileten_ 

1 
n,;h,:n� . kihaszna

,
l�t 

I ahol az egyik sarkot ízléses, vil lamos vasútnál szolg>1 latot O „almat lehetove teg:, ek. gat-Berlinben rendkívül erez-
'.':nul _a,lo, 52'.'ll,:toszalag:..�e;- , Ezután Josef Ha velká.t, a kellemes és tiszta kis klubnak · teljesítő dolgozok magukévá A ,·asutasok nemcsak Ber- teli a hatását a .minteg,• öt,·en• 
J
1

k a� 11._e�,{este_t_, _ . l,ua_ti� '· vállalati szakszen•e7eti bi- 1 rendezték be. Itt gyülekeznek tették azt. linben. hanem az NDK többi ezer kelet-berlini munkás hiá-
e azo�at a om O\ au s-zer 1 zottság tagi át kerestük fel. a brigád tagjai a munkaszüne-

1

1 kerületében is megelégedéssel nya, Nyugat-Berlinben szapo• 
Cl'Olgozo,nak. 

1 
- A CDK-Stalingrad mun- tekben, hogy pihenjenek. vagy , vették tudomásul a varsói rodnak a csődök . A csaló ár-

B. M, kásai - mondotta - jól is- megbeszéljék közös problémú- A vasutasok vafasza szerződés tagállamai kormány- folyam al apján működő pénz-
----"''6r'-'•---- 1 '!'erik a ne:nzetközi �elyzete'. jukat. _ . 

1 
. _ . . . . főinek nyilatkozatát és annak váltó irodákat és számos olyan 

Az igazgatóságok 
· es a dolgozok hel11zetet. A mi - Az v. szaksi:ervezeti i·,-

A f?art- es '!- hai�: c,,opoi t_9k m·omán tett intézkedéseket. mozit, amelyet kifejezetten a 

l ii
zemú' n.kbót gyakran mennek lágkongresszusra ja1:asolt na- tagJ�1· .. ,_ala

.
fm_t , szamos. par- Pritzwa lk állom:ís Helmer ne- határon létesítettek. hog,1' be

külföldre és gyak,•an keresnek , pirendet - mondotta Vladi-
1 
tonl, zn.1h do goz

_
? a7.onnal_ Je- vű dolgozója és sokan mások fo!yásolják a demokratikus 

fel bennünket 1ru1földiek. 1 mir Bmda -, melynek közép- 1�1:tke_z:tt szol�a:,ali _. hel •:�n, a bejelen tették. hogy szükség szektor ifjúságát, be kellett 
egymásközli versenye I Legutóbb egy angol $Zak- l pont,iában a béke védelme és to, zspaiancsnok��gnal. Szamos esetén bevonulnak a hadsereg- zárni .  A nagy konszern üze-

' , szervezeti küld?.ttség látoga� a gy�rmatosítás elleni küzd:- :r�:a:s �-�:ss::t!��ott�;�r���= be. Krause 1énhester Stral- mekl>en_ mint a Siemens és az 
Az augusztu.si ered.menyek tott meg benn unket, Hosszu lem all, nagyon fontosnak es 1 

_l;l sund állomáson felszólítás né!- AEG, egész üzemrészek ma-
alapjá.n az igazgatóságok he- á1'ákon keresztül tárgyaltunk nag11on. idószeriinek tarto-m. Jere. radtak üresek. 
lyezési sorrendje és százalék- és arra a következtetésre j'u- Az idegen u ralom, a gyarmato- A berlin i Ostbanhof vasuta- kül megjelent szolgálati he- Bár Brandt, a nyugat-berli-
ba,n kifejezett teljesítménye a tottunk, hogy sok közös célunk sítás és a kizsákmányolás ,:a- sain ak különösen nehéz fel- lyén és külön szolgálatot tel- ni frontváros polgármestere 
:köt'etkezők szerint al.a.ku.!t. és érdekünk van. A nemzetkö- !amennyi fo-rmája bún, amely- adatot kellett megoldaniok a jesített. üvölt, a nyugati hatalmak 

1, Miskolc 88,89°.'0 zi szakszervezeti egység hely- 1 nek véglegesen e/ kell tűnnie. mun kásvonatok to\'ábbitásá- A magdeburgi múhe!yben a ne_m_ hagyják provokáció1;a 

2. Szeged 84,92° 0 reállításának az a leg_;obb Minden népet 11gyanazok a val .  mivel ezeket a nyugat- Bertting-brigád három tagja <;Sabitarn magukat. A n:un_kas 

3. Debrecen 84,13• 0 ·módja, ha bővítjük a ka.pcso- i jogok illetik meg és m inden , berlini összeköttetések meg- kérte. hogy vegyék fel a mun- 1;3 paraszthafalon:i tekintetre 
4, Budapest 63,73° 0 latokat kivétel nélkül az összes I népnek meg kell szabadulnia 

I 
szakítása miatt át kellett irá- kásosztály pártjába. A vasuta- es -�nna_k sz!lardsaga sokakat 

.i . Pécs 78,97• 0 szakszervezetek között, I
I 

a.z idegen ura lomtól, az impe- nyitani. A feladatokat dicsé- sok egyhangúan kifejezésre I kiJozarn tott. 

G. Szombathet11 65,48°.'o Ezután a strasni-eeí Tesla rialistáktól és a monopó- [ retreméltóan oldották meg. A juttatták; legfóbb ideje volt, Karl Helnz Gumich · 



1961. OKTOBER 2. MAGYAR VASUTAS 

Ahol 11 közösség � Jeglóbb neveló eró Az ácsi vasutasok és a cukorrépakampány 
Az idei cukorrépakampány I beszédtéma volt, hogyan lehet 

I 
ban, a cukorrépakampány 

előhírnökeként az elsö 11 ko- zölokenő nélkii.L balesetmente- idején. ;átogatás 375 diáklány boldog otthonában 
csiból álló szállítmány 5-ZeP-- sen kiszolgálni a gyárat, el- Pedig, mint Kustán Zoltán 

Kaposvár, Beloiannisz utca 15. Az egyeme
letes �pü;J.et sárga falai, 1Sz.éles ablakai szík
cáznak a nyárvégi napsütésben. Valamiféle 
tudományos intézményt sejtet a ház méltó
ságteljesen tagolt homlokzata. A bejárat mel
liett egy tábláról ezt olvassuk; .,MAV Nevelő
intézet." 

beszélgettünk a lányok égy csopertjával. 
felsősökkel. 

tem:ber 13-án befutott Ács ál- látni a szolgálatot. forgalmi szolgá:lattevö elmon-
a lomásra. Azóta naponta érke- dotta az őszi hónapokban ne-

zett 15-20 vagon répa. Igy 45 évi szolgálat héz a helyretük. A munkából 
- Mi irányítjuk a gyerekek szórakozását 

- magyarázta felnöttes komolysággal Katona 
Irma. a művelődési felelős. - Diafilmeket 
adunk ki az osztályoknak. színház- és mozi
látogatást szervezünk. Az intézeti sztndara• 
bokkal, rendezvényekkel is mi foglalkozunk. 

mite a cukorgyár - szeptem- egyformán kijut valameny-
ber 21-én _ megkezdte a ter- Mint a dolgozók elmondták nyiöknek. 
melést már megfelelő tartalék Mészáros József állom.ás!ónö:i; 
állt rendelkezéS!re. is a fegyelmezett, balesetmen-

- Milyen az idei termés? tes munkára hívja fel figyel
Hány vagon cukorrépára szá- müket a reggeli é6 az esti el
mítanak? - érdeklődtünk az igazítások al:kalmával, S ez 
állomáson. nemcsak ilyenkor, a cukor-

December végéig 
Vilisics Erzsébet, a fiatal igazgatóhelyettes 

kalauz.olt bennünket az épületben. Nagy Erzsi VII. osztályos, kitűnő tanuló. ű 
a tanulmányi felelős. 

- Itt Acson a nllgy átmimó 
személy- és teherforgalmn 
miatt nem könnyű vonatjel
tartóztatás nélkül kiszolgálni 
a gyárat. Fókknt azért nem, 
mert közben arra is ügyelni 
kell, hogy betartsuk a kocsi
forduló időt. Naponta né{l11 
tolatós teher- és két, oyak
ran három irány-vonat hozza 
a cukorrépát. 

- Megszerveztük, hogy az egyéni tanulás 
után csoportonként összeii.lii.nk és kikérdez
zük egymástól a leckét - mondta a nyur
ga szőke kislány. - Az osztályokban naponta 
jegyezzük a feleletek osztályzatait és heten-' 
ként versenyszerű értékelést készitii.nk. Van 
egy versenyzászlónk, melvet mindig az az 
osztály kap_ amelyik az el,őző héten a Zeg• 
jobb eredményt érte el. 

Öröm hallgatni, milyen komolyan magya
ráznak munkájukról, a tanulásról. Persze, ők 
sem mindig ilyen komolyak. Szeretnek mó
kázni, nevetni, mint a többi gyerek. Kérdé• 
sünkre egymás szavába vágva mesélték az 
intézetben előfordult vidám eseteket, s újra 
jóízűen nevettek rajtuk. 

répakampány idején van így, 
18 OOO "agon cukorrépa hanem egész éven át minden

nap. Ácson, ha a szolgálat el
látásárol van szó nincs külön 
őszi vagy téli forgalom. A 
szabályokiat és utasításokat 
minden kor be kell tartani. 
Ebben a kollektí<vában, ahol 
évek óta pontosságra, rendre, 
fegyelemre nevelik az embe
reket, mindenki tudja a kö

- A cukorgyár vezetői a 
nyár elején úgy tájékoztattak, 
h1Jgy a . bevetett területe,k 
a/,apján 25 000-26 OOO vagon 
répát várnak - mondotta Su
lyok Béla főintéző, az árurak
tár vezetője. - Sajnos, ebbe 
a nyárt smra.zság beleszólt. 
Emiatt a . vártnál kevesebb 
rrwmnyiségre, legjobb esetben 
18 OOO vagonra számíthatunk. 

telességét. 
A legjellemzőbb példa erre 

Edeházt Gyula váltókezelő 
esete. Az idős vasutas, 'aki a:, 
elmúlt hetekben érte el a 
nyugdíjkorhatárt, 45 évi vas
úti szolgálat után is fájó szív
vel, majdnem hogy könnyezve 
vett búcsút az állomástól. 

ll(llközben a forgalmi swl
gálattevővel beszélgettünk 
SulyO,k Béla álruraktárnok 
friss hírt hozott. 

- Néhány perccel ezelőtt 

kaptam kézhez a gyár októ
bert feladási teri:ét - mon
dotta. - 1370 kocsi fela4ását 
tervezik. Ebből mintegy 1000 

vagon nedves szelet, a többi 
cukor és melasz lesz. 

Papp Máriát a fény'képezógép lencséje sem zök• 
kenti ki a tanulásból 

Ami azt illeti ez is jelen
tős menn:i,iség, Pedig az ácsi 
cukorgyár nem tartozik az 
ország legnagyobb, legmoder
nebb gyárai közé .A napi ka
pacitása 150 súlyvagon. Per
sze ahhoz, !hogy a feldolgozás 
zökkenőmentes legyen, esetle
ges többnapos esőzés .miatt a 
gyár llle k�üljön olyan hely
zetbe, hogy feléli tartalékát, 
naponta ennél jóval nagyot>l> 
mennyiségű cukorrépa érke

Alhogy a rövid oit-tartó�ko
dáJS alatt tapasztaltuk, jJyen 
szellemben éln-e!k a többiek js. 
Talán éppen ennek tulajdonít
ható, hogy az állomás kollek
tívája szorosan együttműköd
ve a cukor.gyárral minden év
ben !helytáll az őszi forgalom-

Ha ehhez hozzáadjuil{ az ér
kező cukorrépa mennyiségét, 
ami ennek a kétszeresét tesz.i 
ki, nem nehéz megállapítani, 
hogy szeptember • 21-től de• 
cember végéig jócskán akad 
tennivalójuk az ácsi vasuta
s,oknak. 

-Tu,1,ajdonképpen két intézmény működik 
intézetünkben - magyarázta. - Nátunk ta
nít a Hámán Kató Általános Iskola. Intéze
tii.nk 375 Zeánynövendékén kfrül a kaposvári 
m1erekek közül csak kevesen járnak ide. rlk az állomásra. 

A folyam'atos szállitás érde
kében a gyár és a vasút idó-

Visi Ferenc 
A földszinten vannak a tanteimek, a kony

ha és a tágas ebédlő. Az emeleten megnéztük 
a hálószobákat, a füi:döket, a dísztermet és a 
társalgókat. Mindenütt példás rend, tisztaság, 
otthonos hangulat. A hálószobákban a fehér 
ágyakat tarka viragos teritőJc takarják A 
díszpárnák az ittlakó ki · lányok kézügyessé
gét bizonyítják . 

ben megtette a szükséges in-

Hogyan előzhetjük meg a hőnfutásokat 
tézkedést. Székesfehérvár kör
nyékéről írányvonatok, más
felől a t.olatós tehervonatok 
Viszik a répát a cukorgyárba. , 
Felkészültek a kampányra az 1 • • 
ál'.o.nuís dolgozói is. j Ta

_
yaly _ szeP;eJ;l,beri_g_ 1_3� 

j 
es�te_rgag:p is, amellyel a Ez a régies külsejű é))ület modem, haladó 

eszméktől áthatott. nevelóotthont tak-'.!r. Nem- Hogy miból állt 3 felkészü- . csap�gy honfutas�ról_ Jo�t- er_- cs:i,,J?agyak megmunl,álásat 
lés? A táfollevő állomásfőnök t<:sltes a �zo_lnoh 3armu,avi- \'e„z1k. 

P:..:.:i 'Ieréz Jól. forgat.Ja a llo,�olóhié 
Sor,. em unarkoznak itt a hlnvok. H:i elv.:,. 

gl:,;..ték: a h{:zi fe]adat.ot é� a swbájuk i s  ri:."!-nd
ben van, akkor a s�1k:,ü?·ö�bén találnak e-1-
fo�J:ilts, "'ot. Egyar,int j61 működik a s,Jn.\át
szó-, a i..enei-. a tánc- és a fo1oszakkür l\Iost 
is em egetik. h�v mih·en naQ�· siker� \'olt 
t.J.valv a tf,nC"S�d:-drör .. Csitd TV'' mu..,oránhk. 

helyet erJ.'e a kérd>2sre is kész- to�a. Az ,den ugyanebben az Nem tud folyamatos mun
ségesen adott felvilág?sftást' idoszakban 63 hö��utás volt. kát végezni a_ bekötőbrigád 
az áruraktár vezetú.ie. örvendetes ez a csokkenés, de sem. Jelenleg 1s legalabb 600 

- Mint minden év-ben az mégsem lehetünk elégedettek. darab bronzcsésze hever ki
i-dén is Legfontosa-bb few.

0

dat- A hónfutások további leszorí- fözet lenül. Enne!;: n:3gy r�szét 
na.k tartottuk az allomá.� sze- 1 tásáért két brigád, a bekötő- �eg lehetne Javitan_i es . mmd
mély:etének felikeszftését - / és az öntöbrigád tesz erófe- Jart . egye�l�tesebbe valn_a a 
mondoita. - Kú1önö�en sokat szitéseket Debreceni minöségi 

c�apagyellata5,; Nen_1. besz_elh�-
Jogla.!koztunk a IU!mpany ellenör segitségével 

tun!:, . anya_.,�karekossagrol, 
id,•jére ho:mínk �·ezé-nyelt ki- 1 _ . . 

• a�a 1lye_n „h�balc l�pasztalha-
len.c·- tartarékos aolg'>zói:al, Jobban ügyelnek arra, hogy to�. A �1ko!o vaganynal leg-
J·lincezt augusztus közepén a csapágyak megmunkálása alabb _ketszaz ág_ytok bever 
egy közös értekezlet �·ezett.e kifogástalan Jegyen és a ke- alkatres�e!vel egy�tt. . A 

be a 01!áT__ uzetói . és állo_má- rékpárok csapjainak csiszol!- ��f!�}f:;:0�1t:t1?
.edig keves a 

sici!, kozott. A m, doJ.go:ornk, sa is megfelelően történjen. 
esz · · ·  

akik m.ar hosszií e,,ek óta Ideje, hogy a műszaki veze-
,{cson teljesíte nek szolgálatot A minőség további javítását tök jobban gondjaikba ve-
jó! ismeri"c a tenni i:alóJ.:at. az öntőknél gátolja az öntó- gyék ezt a problémát és szer
Ennek ellenére az oktatása- gépek avultsága. Fél éve ké- vezettebbé tegvék a csapágyak 

.Jwn Öle is pontosan rnegjelen- rik a gépek javítását, de ín- kezelését, javítását. 
tek. Az elmúlt hetekben az tézkedés eddig nem történt. Csomor János 

B.anán!·i Jóuet 1.enéfi!nar felü�) tl-f'i;e al.Mt tol� i-k 
a z.oncont.g)-akorl..is 

A f-Olosza:kköit Incze Béla :neveló ruoor ,·e-
zcti A l:t';:,ek elóh.vására iül feJ,zerelt labo-
1 & tJi�i1.1muk \·an. Az in1ézet hazi '!'-1.ltcliüjat 
Bnnwigi Ró::sa tan.lrnó iranvitja. A bemondJ
nti, olvan kislán.\·ok, n1int )Jac.�ek Le nl:e, aki 
c,ak á,::a,kodva éri el a mikrofon(. hoQv be
rnnndja: .,Kedres halli,atói n k, itt a •túdió
.,:olgál.at .  Müsarunkat megke:d1üJ.:." - Fu:eg 
a ddió műsorát sugározzák, de készülnek ön
�, lo mesehan�já tékra és zenei i.�meretteriesz
tő eliia<lásokra is. 

oktatásokon kii.:üt is álJandó Ugyancsak ja,itásra szorul az Szolnok 

c'sak a tavalyi tanulmán'"i ere-dmén�·ból: a 16  
kitűnő. a 28 jele� bi1..ondl\·.jn,·ból le!,et í'Zl 
megállapnanL De ,nég abból �e-rn. hog_v az in
tézet ne,·e ,·al1),ágos ajánlólevél a közé-pi.-=ko- Törökszent,niklósi módszerek 
lai felYélelekn 1. ' 

Többet mond számunkra, hogy az intézet 
növendékeit . .a lehetó legna,gvobb ön: 1 1�sá1ra 
nevelik. A'J: e!mult é,Yek soran sa.iátos <inkor
máoyza: ala:,ull ki. Vezetc'iszervük a növen
dék tanác-. v„n a tanácsban tanulmányi, 
egészc;égüg�•i .  n1ürelődé,i. sport- és gazdasági 
felelős. Mel!ettük külön szakbizottságok mű
ködnek. A e,a1.d:;sági bizottsag példnul e!len
örz.i a tan,zerek és felszerelesek felh.i-ználá
�at. l\Icgnézik. ki hagyja sáro�an a cip\)j,ét., 
kinek ma zatos a ruhája, 

Tóbb ki,-Ján}' napokig sírt. amikor ide ke
rült az intézetbe. Tóth Ibolya még a szöké�
sel Is megpróbálkozott. Az eg�·kori sírós kis
lányok most már csak nevetnek az i.ledt<é
gen. ;\.leg.<ze!·ették egymást és ne,·elöiket 
Pallós László igazgató ve7.e;ésé\'el úgy él 
együtt ez a s()k gyerek. mint egy nagy csalnd. 

Ennél szebbet hogyan lehet.ne mondani fó

Iparosodó mezögazdasági Yá· 1 szentmiklósi Mezóoazdasági \ állomás leterheltsége. Ili·en 
ros Törökszentmiklós. Ma még I Gépgyár szállítmányai .  Innen körülmények között fontos· té
a mezi\g:izdasligé a túlsúly. küldik az ország minden ré- n;vezó az állomás három bri
Erre vallanak a városhoz és szébe az Orkán típusú siló- gádjának munkaversenye, Va
környékéhez tartozó 22 ter- kombájnokat. A nagyarányú lamenn)ien a szocialista bri
melőszövetkezet. az úllaml átmenöforgalom mellett. a gád cím ·elnyeréséért 1\·erse
gazdaságok, az Allatforaalml helyi teherszállítás tehát igen nyeznek. Az értékelésre októ
Vállalat és a Barnei-ál szállít- nagy feladatokat ró a török- berben kerül sor. Eddig Kánya 
mányai. Most itt is  idénycikk szentmiklósi vasutasokra. Sándor brigádja érte el a le�-
a cukorrépa és a Szolnoki Cu- jobb eredményeket. de szor�-
komyá rból v·%zaérkezó répa- Az élüzem címért ·5an a nyomában van Kiss lm-
szelet és cukor. re és Miklós Őciön bri:zád.ia is. Ez az önko�mánrzat igénye ·égre. magatar

tásuk bír.ilatárn és szünte!en javiléJ.sdra ké:iz• 
teú a lán�·okat. Ebéd után, a pihenőidoben 

!uk? A fejlódö ipart jelzik a ma-
Három ét• alatt kétszer A részeredmények ha,-onta 

Lőrincz 1.inos , lom. és különö�en a Török-
nyertük el az élüzem cimet - felkerülnek a ,·ersenytáblára, 
tájékoztatott Bene Lajos állo- s ez mindig jobb munkára ser
másfőnök. - A m últ felévben kenti a brigádokat --------------- • • • ---------------
is közel álltunk az · élúzem • · 

_Villáminterjú egy segédrendőrrel Növekvő politikai érdeklődés Csongrád megyéb�n 
szint/ie:,-_ Az őszi forgalom so- Mindenki a legjobbat rá n olyan eredményeket sze-
�etnénk elérni, hogy tíj,·a ki- Legfontosa bb a menet-

Ba rcs felé indult a személ�·
Yonat a kaposvári állomásról. 
Amikor az utolsó kocsi is elha
J.:dt az állomá;;i kijárat elött. 
három fiatalember érkezett 
oda. C omagjaikat lóbálva iut
ri kezdtek a táYolodó ,:onat 
u tán. Talán el is éi·ték Yolna, 
de eléjük lépe'lt egy ma.�s. 
barna fiatalember és megálli
tc,tta óket. Világosszurke nad
rágot és fekete pulóYert \'iselt, 
cfo bal karján kék szalag je
lezte, hogy hatósági személy : 
s�gédrcndör. 

- Álljanak meg! Mozgó ro
nC-tra nent szabad felugra ni! -
mondta határozottan és a roha
nók kétségbeesett arccal tor
p,mtak meg előtte. Vitatkozni 
k�dtek, hogy még elérhették 
·volna a vonatot, ám a segéd
rendör megmagya rázta nekik , 
hogy jobban járnak. ha később 
érik el úti céljukat, minU1a 
elébb a kórházat . • .  

Amikor a három fiatalember 
" váróterem felé·távozott, oda-

l�plünk a peronon álló segéd- Szaksze'.·veu,tünk Csongrád tését túzi napirendre a Szov- "rdemeljük a kitüntetést. ren<Iszeri1séo tal'tása - mon-
rendórhöz. megyei ag1tác1os es propaganda jelunióban. Élénk érdeklődést 

Nemcsak vágy ez. de reális dotta Kiss Imre forgaimista 
- Böjtös János �·-agyok - b' tt · · t ·k lt · - 1  · cél. amelynek elérésére az ál- az eg)ik brigád vezetője . .....'. 

mutatkozott be. ét:z"a

a

g:gul;:�u:/' n;u;,J� i� keltett":< _a tec?nika továb1: ,omás dolgozói módszeresen De a többi feladatot sem tart-
- l\'I.i a foglalkozása? meghatározta a to,·áobi felada- feJlesztesere es az emberrol törekszenek. iuk mellékesnek. A pénitáro-
- Mozdonyfútö i:agyol;. Sza- tokat. 1 

való fokozo! t gondoskodásra A �ocsikihasználást úgy fa- sok -oéldául ,:állalásuk szerint' 
badidőmben segédrendór. Ha- k?zzak, hogy minden iiruféle- csökkentik a jegyelrontást és 
i-onta h usz óra szolgálatot tel- Megállapították, hogy az vonatkozó ten·ek. Dolgozóink seghez gondos!ln kivú!asztják ' ud 1ca1•ias magatartássa l  elázik 
je�ttek. utóbbi időben fokozódott a helyeslik a német békcszerzö- a l

_
egm_eg_fele\ob? kocsikat. A meo a panaszkönyi:i bciea!l,é-

- Mindig itt az állomáson? vasutas dolgozók érdeklödése dés megköt.:S�ének kezdemé- c1;tko_rrepat !3"ldaul a nagy rak- seket. A takarítók gondosabb 
- Nagyon fontos, hogy ren- az idöszerű nemzetközi és bel- ; nyezését és időszerűnek tart- suJ�-':1 kocsikba rakatják. A takarítással, az ártté1·te.�itök a 

ód ta,:fsu11k itt. mert az uta-- �ocsifor?u}ó. javításának alap- fel�k gyorsabb él'tesítéséé'CI se• 
sok között mindig akad fe{J1Jel- politikai eseményel, iránt. Jú- ják a né,net kérdés mielőbbi Ja a . szalhtofelekkel fepntar- g1t1k  a közös cél elérését. 
mezetlen, aki könnyen okozhat liusban csak néhány, augusz- rendezését, mert csak így le- tolt JÓ kapcsolat. Hozzászok- Az eredménveJ· t ··k  .·• . . k . 
balesetet. Az a három fiatal i.s lusban pedig már negyvennégy , het visszaszorítani a revansra ta_tták őlt�t. _hogy kocsiállás- 'endületet .  A sz;pt�n�i;:.i !I -� ilyen. akikkel az imént beszél- szolgálati helyen tartottak ro··p- éhes nyugatném�t m1·11·tar1·z-

penzek fizetese helyett in két d kádb 1 1 1  
- " 

tt P d . 'k 'tt d ! 
� kább 'd "b · ' - e an százalék"S ge _em. e 

;'lql 
az egy

, , o - gyűléseket, élénk érdeklődés must. 
"

k 
t o . en rakassak 1,i a ré- volt a kocsikihasmá!,is l\Iü-go21k az a omá.son.. Tudnia szu r: erkeze_tt árukat. A szaki norma alapján 97_8 szá-kellene, hogy nem szabad fel- mellett. Különösen aktív röp- Kedvezően hatnak do1go- BARNEV:AL-1:al és az 51-es zalékos kocsiforduiót értek cl ugrani a mo.::gó von.atra • • . gyűlés volt Makón, a pálya- zóink hangulatára . a jó gaz- �-KÖVt ·:1e1 meg gyakran kell ami egyénként 105 sz·'zalél·i,0 k' Beszélgetnénk még. de máris surae m a ki · k d·' t · -� ' •� 

megszólal a hangszóró: gyors- fennta rtásnál és a műhelyben, dasági eredmények is. Igy az mégi késnek ;�
t ,

0 as .
1/Ia felel meg_ A_ dolgozók munka-

\'Onat indul Budapest fel é. Szegeden, a pályafennt:irtás- eddigieknél jol:>b eredményel�et I mazzák velillc \�!�b 
a al- !

d
e�yelm_ére ie�emzö. hogy az 

B · · · keli h 'd "ben ·1 · "'töh · b · 
en a 1 en me« keses sem Yolt u�uzni , ogy 1 o na es a ""' az an. 1 várunk a szolgálat baleset- kenyszerkirakást. A rakod.ások H - . . . · 
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NE MINDENÁRON 
Az idei őszi forgalom várha- főbb tényező nem játszhatott tó feladatáról és azok végre- szerepet az őszi időszakokban 

!19:Hásának mikéntjéről Sok a balesetek számának megnö-1ras látott napvilágot. még vekedésében, vajon ml okozta 
több szó hangzott el. Sokszor azok elszaporodását? Erre nem ki lett mondva vagy legalább •1 nehéz a felelet. Ha baleseteket is félreérthetetlenül érintve, előidéző okokat , vizsgáljuk, 
hogy az idei őszi forgalom számot sem érdemlő százalék mennyiségi teljesítése mellett ki�·ételével okként a fegyelmeaz eddigieknél nagyobb mér- zetlen, hanyag, felelőtlen, _uta\ékben kell érvényesülni a sításellenes szolgálatellatást minőségi tényezőknek. lehet megállapítani, melyek 

A mindenáronvalóság ideje függetlenül a forgalom nagy
régen lejárt. l\Iint ahogy bebi- ságától, vagy az időjárási vizonyosodott, hogy a nagyobb szonyoktól, ott jelentkeznek, forgalomnak nem törvénysze- ahol táptalajt találnak, rü velejárója a forgalmi !elle
gű balesetek számának az 
emelkedése, az őszi szállítási 
időszaknak sem természetes 
velejárója ezek növekedése. 
Az elmúlt l1árom év őszi szál
lításainak időszakában emel
kedett ez a száim, pedig az 
őszi időszakokat a korábbi 
.hónapokkal szemben nem a 
forgalom növekedése, hanem 
a csökkenése jellemezte. 

Igy lesz ebben az évben is. 
Az őszi forga:mi időszakban 
bármilyen sok árut kell is el
szállítani, a korábbi évek ta
pasztalatai alapján vasútháló
zatunk vonatkllométer telje
sítménye nem haladja meg a 
nyári időszak vonatkilométer 
teljesítményét. 

· Az időjárás 

nem fodokolhatja 

Olyan számbajöhetó külső 
tényező sem játszhat közre a 
balesetek szaporodásában, 
mint a nagyon sokat emlege
tett időjárás, Erről azért is kü
lön kell szólni, mert az elmúlt 
év őszi időszakának időjárási 
viszonyai nagyon is kedvezőek 
voltak, és úgy néz ki, hogy ez 
a kellemes sorozat az idén sem 
lesz megszakítva. 

Ha a fent emlegetett két leg-

Egyes helyeken még mindig 
abban a hitben élnek, hogy az 
ószi idószak szállitási felada
tait a régi szokás szerint csak 
úgy lehet ellátni, ha a minősé
gi tényezőket félredobva csak 
a mennyiségi teljesítést tart
ják szem előtt, Akik így gon
dolkoznak, azok elfelejtették, 
- vagy még meg sem tanul
tá� -, hogy a fegyelmi és er
kölcsi tényezőkön túl van egy 
önköltségi tényező, amelyet 
nagymértékben befolyásolnak 
a forgalmi balesetek. 

Balesetek 
és az üzemi jutalék 

A várható üzemi jutalék 
mennyiségi' alakulásában az 
önköltség az egyik legfóbb té
nyező. A jövő évi üzemi juta
lék összegszerűsége tehát attól 
is függ, hogy miként alakul a 
vasút baleseti helyzete, 

A korábi évekkel ellentét
ben az idén augusztusban fel
szökött a balesetek száma és 
ha ez így folytatódna az őszi 
hónapokban, akkor ebben az 
évben augusztusig előnyösen 
alakult baleseti helyzetkép 
odafejlódhet - amire még 
idáig példa nem volt -, hogy 
rO&Szabb lesz, mint a •korábbi 

évben, A vasutasoknak a vál
lalásaiktól eltekintve - sok 
más mellett becsületbeli köte
lességük az is, hogy minden 
év baleseti helyzetképe jobb 
legyen, mint a megelőz6 év
ben, 

Hol kell elsősorban javítani? 
Területileg: a pécsi é°' buda

pesti igazgatóságok területén. 
Érthet�tlen a pécsi igazgatóság 
visszaesése, mert itt a jó mun
ka feltételei mindig inkább 
adva voltak, mint a többi igaz
gatóság területén, amit a bal
eseti helyzetkép éveken 
keresztül bizonyított i6. A 
budapesti igazgatóságnak két
ségtelen, hogy nem könnyú a 
helyzete. de annyira itt sem 
változtal{ a korábbi feltételek, 
hogy ezzel lehetne magyarázni 
az augusztusi baleseti helyzet
képet. 

Szakszolgálati szempontból: 
a 'forgalmi és kereskedelmi 
szolgálat az, amelynél nagy 
mértékben tapasztalható visz
szaesés, elsősorban a forgalmi 
szolgálattevők vonalán. Ilyen 
körülmények között dupla 
öröm lehet a számukra, hogy 
akad forgalmi szolgálattevő, 
aki jó munkája mellett felfi
gyelt olyan veszélyes múszaki 
hiányoságokra is, mint ami 
Veszprém-külsón az 1802-es 
egyik kocsijánál volt. 

Ebből és más küfönböző jel
ből ítélve a vasutas dolgozók 
közül solrnn megértették vas
útunk baleseti helyzetének 
tarthatatlanságát és igyekez
nek mindent megtenni annak 
érdekében, hogy az őszi idő
szak forgalmát és a vasút 
egész évi teljesftn1ényének, ér
tékét ne veszélyeztessék a for
galmi balesetek. Sajnos még 
mindig nem elegen értik ezt. 

Fehérvári József 
KPM I. Vasútüzem B;ztonsági 

Osztály vezetője 

A Vasúti Tudományos Kutató Intézet elsö tudományos. ülésszaka 
A Vasúti Tudományos Ku

tató Intézet okt�ber 23-tóJ 26-
ig tartja elsó tudományos ülés
szakát a Vasúti Főosztály kul
túrtemében. 

güJ Gadanecz Béla, számol ):>e 
a magyar vasutassag mu_nka�
mozgalmi múltján_ak feltarás�
ra irányuló kutatasok eredme
nyeiról. 

1961. OKTÖBEB !. 

Tegyük társadalmi üggyé a �unkavédelmel 
A szakszervezet munkásvé-

1 a termelés számára, mint ta- társ a balesetelhárításban j,;, delmi és munkásellátási osztá- valy. Itt az ideje, hogy ezen a eredmé�ye�et elJ.rt �iskolcí és lya és a Vasuti Főosztály 7. területen is hatékonyabb mun- ferencvarosi futőhazak, ,•aszakosztálya szeptember 21-én kát végezzünk a balesetek lamint a székesfehérvári jár-közös munkavédelmi ankétot megelózésére. műjavító munkájáról. Több tartott. Megjelentek az anké- javaslatot tett a munkavéde-ton a vontató jármúvek üzem- lem színvonalának emelésére. ben- és karbantartásával fog- Vannak követendő példák A balesetvédelmi oktatás ha-lalkozó üzemegységek és üze- tékonyabbá tételére javasolta mi vállalatok vezetői, bizton- Varga Jenő, a 7• szakosztály ilyen tárgykörű filmek vetíté-sági megbizóttak és a szak- helyettes vezetője tartott.a a sét. Eddig csak a debrecei>i szervezet munkavédelmi fel- vitaindító beszámolót. Részle- igazgatóságnál használták ki ügvelöi. tes adatokkal ecsetehe a jár- ezt a lehetőséget. Alaposabban Áz ankétot Berta István. a mújavítók és a fútóházak ked- meg kell vizsgálni az előforszakszervezet munkavédelmi vezótlen baleseti helyzetét. El- dult baleseteket, hogy a továbosztályának vezetője nyitotta mondotta, hogy a legtgbb bal- bi hasonfó hi?ák elhádthatók meg, Elmondta, hogy a legtöbb eset a biztonsági szabályok legyenek. Ramutatott arr�, baleset változatlanul a 7, szak- mellőzése miatt fordul elő. hogy_ a balesetek megelőzése-osztályhoz tartozó munkahe- s,k helyen nem kielégítő, mert ben 'll!en nagy szerep� van a 
Jyek dolgozóit éri. Az idén 1;1�r sablonos és csak adminisztra- nevelo mm:kána�. Ezert -�on-12 halálos baleset volt a futo-

1 
tív jellegű a dolgozók munka- tos, ?��Y t;zeme,_:'kben ta.sa-házaknál és az év első nyolc védelmi oktatása. dalmi uggve tegyuk a mu_nJ::a-hónapjában ezerrel töb mun- vé<lelmet. Nem lehet nélkuloz,. kanap veszett el a baleset miatt Elismeréssel szólt Varga elv- ni emellett azt a technikai fel-

tételt, hogy üze111einkben mln

Helyeseljük 
denütt biztonságos munkakö
rülményeket teremtsünk. 

Legfontosabb a megelőzés 
a miskolci kezdeményezést 

A vitában felszólalólc el
mondták a saját terület'úkün 
szerzett tapasztalataikat. Töb
ben kifogásolták, hogy a biz
tonságos munkát gátló hibák 
megszüntetésére nem kapnak 
megfelelő segítséget a felsőbb 
szervektől. Lassan intézik a 
felújítási kérelmeket. Czimma 
e}vtárs, a miskolci fűtőház f<'i„ 
nöke ismertette a munkavéde
lem javítására alkalmazott jó 
módszereiket. Elsősorban a 
megelőzésre fordítanak gondot. 
Elérték, hogy minden vezető 
erkölcsi felelősséget érezzen 
beosztottai testi épségéért, A 
fiatalokkal sok baj volt n;i
luk. ezért oktatásukra különös 
gondot fordítanak. 

A miskolci fűtőház dolgozói 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 44. évforcJuló.ia és 
az V. Szakszervezeti Világ
lcongresszus tiszteletére mun
kavéd„lmi versenyre hfvtá1' a 
szombathelttt fűtőház dolgo
zóit. Céljuk, hogy a személyi 
sérülése1' minimálisra csö1'
k.entését,el méltóképpen fejez
zék ki tiszteletüket. 

A verseny sikeres Jebonyoli
tására és értékelésére operatív 
bizottságot hoztak létre. 

A miskolcia1' t•állalása a kö
vetkező: 

1. Vállalják, hogy a baleseti 
veszély fon-ások fel lárásával, 
megszüntetésével, a politikai, 
szakmai nevelőmunká,·al, biz
tonsá"osabb munkafeltételek
kel, ;z új dolgozók patronálá
sá,·al. a �zernélyi baleseteket 
a múlt év IV. negyedéhez vi
szonyítva 10 százalékkal csök
kentik. 

2. A munkavédelmi verseny 
idószakára a jelenleg is meg
levő munkavédelmi őrjáratok 
tevékenységét kiszélesítik. Az 
őrjáratok tagjai naponta mun
kahelyeiken keresik fel a fia
tal, és még nem kellő szakmai 
képzettséggel rendelkező dol
gozókat. A különféle termÉsze
tú munkák balesetelhárítására 
rövia szakn1ai oktatás kereté
ben hívják fel a figyelmüket, 

3. A verseny i'dőszakában 5 

munkavédelmi tárgyú újítást 
bevezetnek. 

4. A téli felkészülést a ha
táridő előtt 10 nappal, novem
ber 20-ra teljesítik. Különös 
gondot fordítanak a dolgozók 
védóruhával és melegítő ital
lal való ellátására. 

5. Különös gonddal vizsgál
ják a szerszámokat, az egyéni 
védőfelszereléseket, valamint 
a védőbEl!'endezéseket. Az 
üzemorvos október, november 
és december hónapban egy-egy 
·előadást tart az üzemegészség
üggyel és, a balesetelhárítással 
kapcsolatban. A megyei bi
zottság segítségével' havonta 
egy munkavédelmi filmelö
adást szerveznek. 

A 'l.ita tanulságait Berta Jst
t·án elvtárs foglalta össze. I'el
hi,•ta a fig,·elmet a szakszer-6. l\Iinden lehetőt m�gtesz- vezetek ·küzpo:nti vezetőségé--s nek. hogy az' UzernszethléR'etí_ 'ríek határozatára, amely előír

feltárt hianyosságok a legrö- ja .a m1mk.avédelem megjavitn
\"idebb időn belül niegszúnfo- sára teendő társadalmi jelleg·,1 
nek. Az üzcmegészségügyi tennivalókat, A vállalatok és 
helyzet javítása érdekében ta- szakszervezeti bizottsá;laik  
pasz1alatcserét bonyolítanak mindenütt készítsenek int6z
le a két fútőházban. kedési tervet a munkavédelem 

A célkitűzések értékelését a megjavilására és tárgyal-
ják meg azt kibővített tárgyidőszak után eszközlik. 
aktíva ülésen. , A mun-

A munkavédelmi és mttn
kásellátási osztály helyesli a 

miskolcial, lcezdeményezését, 
mely alapul szolgálhat egy 

szélesebblcör-ú t•ersenyhez, Sz1-
vesen látnánk, Tta a nngyobb 
szolgálati fónöksége1' mozgal
mi szervei és szakz:onali ve
zetősége a kezdeményezést 
magáévá tenné. 

kavédelmi őrjáratok fel-
adata elsősorban az emberek
kel valö foglalkozás, a nevelés 
legyen. A biztonsági szabá}-:vok 
megszegőiYel szemben hatra 'l 
alkalmazzák a felelősségre vo
nást. hogy jobb meggondolásra 
bírják őket, 

Az ankét Varga Jenó elvtárs 
záró szavaival ért ,·éget. 

mel tart előadást. Ezt követően 
Dubravcsi1' Károly ismerteti a 
vasuti kocsicsapágyak hónfu
tásána.li: okait és csökkentésé
nek lehetőségeit. ,.A ra1'odás
gépesítés és az ú; száilítás-A megnyitó után Szentgyör- technológiai megoldások;'' címgyí Károly, az intézet igazga- mel Szalontay Valér tart előtója iSmerteti az elmúlt 10 év adást, Ezután kerül sor a fortudományos működésének galomszervezéssel összefüggő eredményeit, ezután a külöi::- kutatások főbb eredményeinek féle vasúti szakágazatok elo- ismertetésére, dr. Mészáros 

------------ • • • ------------

adásai következnek. Pál előadásában, 
Nagy József, az intézel Igaz- A harmadik napon a vasuti gatóhelyettese a vasúti pályá- önköltségszámítás tudományos / val kapcsolatos kiemelkedő fejlesztéséről számol l>e _dr. kutatásokról tart előadást. Az Hegedüs Gyula, ezt kovetoen előfeszített betonaljak alkal- pedig dr. Fehén-ári ½í=ló mazásával összefüggő felada- tart elóadást „A tudomanyos tokról Kutasy La;os tudomá- 1'utatómunloa, a '1-'asuti árudí;nyos főmunkatárs számol be, szabáso1' fe;lesztése érdek.é• 
Az ülésszak második nap- ben" címm�l. Ufi!yane� a na

ján Pápay István tudomány<?s pon _dr. Czer! !3ela k�didát1;1s, 
munkatárs „A vasúti vcmtatas osztályvezeto ismerteti '.1 }<�z
ga,zdaságosságána1' növelése, a 

I 
lekedési ágazatok koord1DaC1� vontatójárműve1' és az üzemel- ja érdekébJn végzett k1;1tatá&i;k 

tetés 1'orszerűsítésé-vel" cím- kiemelkedo eredményeit. Ve-

A szocializmus gyorsabb épí
tése mind nagyobb feladatok 
elé állitja a magyar szakszer
vezeteket. A feladatok eredmé
nyes megvalósítása szükséges
sé teszi a szakszervezeti mun
ka hatékonvságának, a vezetés 
szinvonal.ári'alc emeléset, 

Megállapítható. hogy a szak
szervezetek XIX. kongresszu
sának határozata alapján je
lentős eredményeket értünk el 
mind a vezetés színvonalának 
emelésében, mind a szakszer
vezeti munka hatékonyságának 
növelésében, A SZOT elnöksé
"ének intézkedései, a szakszer
;ezeti szervek javuló munká
ja hozzájárult a szakszerveze
tek tekintélyének, tömegbefo-
lyásának. növekedéséhez. A 
szakszervezeti szervek egyre 
eredményesebben járulnak 

Az utasokkal ... ÉS AZ UTASOK ELLEN hozzá a népgazdasági terv tel-
jesítéséhez a dolgozók politi-• A váci utaso1' panaszát tol- kai szak�ai, kulturális mú-együ_tt mácsowm, Az állomás peron- ve!Íségéne.k emelésé_hez, �le�-

Domb6Yár állomáson az jána1' több 1'ijárata van, me- és munkakörülményeinek Jav1-
utazóközönséget is igyek- lyek.et a vonatok indulása ' tásához. 
szünk bevonni abba, hogy se- előtt kinyithatnána1', hOflll A szakszervezetek ma már a 
gftsék a vonat<;>k_ menet�ei:i�- gyorsan és zavartalanul meg- szocializmus építésének elis
szerű közlekedeset. FelkerJuk történjen a felszállás. Újab- mert, tekintélyes szervei és a 
őket hogy a vonat érkezése ban csa!lc az egyi1' ajtót nyit- legjobb úton haladnak, . hogy 
eJótt legyenek kint a téren ják. ki, Ezzel torlódást, tola- ez az ü�mekben, hivalalok
és, ha a vonat megáll. azon- kodást' idézne1' elő, hiszen ban egyaránt természetes je-

al szálljanak fel. A felszál- mind.en1'i sietne a vonathoz, lenséggé váljon. A szakszerve
fásnál segítsék egymást � ne A 1„onato1cat is nyilván kés- zetelc büszkék leheb;ek az 
mindenki egy ajtónál igye- !eltet · a lassú felszállás, eredményekre. Jelentos szere_ 
kezzen felszállni. Csak így t 

. pet töltenek be a társadalom 
tudjuk elérni, hogy egy per- Kérjii,k, hogy a váci vasuta-

1 átalakulásáért folyó harc�, _a 
cen belül tovább indulhasson I sok-hagyjana1' fel ezzel a k.el- kulturális és a gazd.�s�?1 fe�
a vonat az állomásról. _Ez a !em

. 
etLen tíjítással és a vo-

1 

lődésben. Enne� k�szonheto, 
gyorsaság az utasoknak 1s el- natok indulása.kor nyissá1' ki hogy az utóbbi évekbe�. _a • d" é d l•'" k , szakszervezetek · munkáJarol soren u r e•� , 

. , az összes kijaratot. 
általában elismerőleg nyilat-B����:aly 

Marjanovics Mártonné koznak a dolgozók, tanújelét 

A szakszcl'vezet i  vezetés szú1ronala emelésének 

szükségessége a szocializmus építésének időszakában 

vezeti szervek a gazdasági ve
zetőszervekkel együttműködve 
segítsék elő, hogy a tervek 
időben eljussanak a munkahe
lyekre, Adjanak alsóbb szer
veiknek megfelelö érveket a 

adjált a szakszervezet iránti 
bizalomnak, 

Ennek a jelenségnek az okat 
Kádár elvtárs a VII. pártkong
resszuson a szakszervezetek 
munkáját értékelve a követke
zőkben vázolta: .,Ma mar a 
szak.szervezete1' biztosítjá1' a 
soraikban tömö;-ült dolgozói, 
helyesen felfogott érdekvédel
mét és haté1'onyan segíti1' a 
szocializmus építését hazán1'
ban." Ez az elismerés• új erőt 
adot't a szakszervezeti mozga
lomban dolgozó százezer aktí
vának és vezetőnek a további 
feladatok megoldásához. 

A szakszervezetek legfonto
sabb feladata, hogy sajátos 
eszközeikkel még hatékonyab
ban járuljanak hozzá a szocia
lizmus alapjai lerakásának be
fejezéséhez, Fokozzák harcu
kat a béke megvédéséért folyó 
küzdelemben, a kommunista 
és munkáspárto1' nyiLatlwzata 
és a kiáltvány szellemében 
fejtsenek ki aktív békeagitá
ciót a dolgozók között, 

A SZOT elnöksége 1 961, évi 
programjában a köw,tkezők
ben határozza meg a s>.akszer
vezetek iő feladataü: 

1, A másodi1' ötéves terv cél
jainak és eU;_ő évi felada�ina_1' 
megismertetese, végreha3tása
na1' elősegítése a szak.szen·eze
ti tagság fokozottabb rés;;véte
lével. 

z. A szakszervezeti vezető-

szerve1' Irányító- és szervezó- terv ismertetéséhez. 
munlcijának továbbfejlesztése, Gondoskodni kell arról, hogy 
a dolgozókkal való szorosabb a szakszervezeti bizottságok a 
kapcsolat, a szakszervezeti munkaYersenyben a dolgozók 
munka hatékonyságának nőve- vállalásait a felbontott tervek 
lése céljából. alapján szervezzék. A . szak-

Ezek a f5feladatok részletei- szen·ezeti szervek nevelomun: 
ben is meghatározzák a szak- Jrtájuk ja,·ításával segítsék elo szen·ezetek tennivalóit, A a szocialista munkaerkölcs szé-program k imondja, hogy: leskörú elterjesztését, lépje-

a) A szalrnzervezeti vezető- nck fel a lazaságok és a fe
szervek a dolgozók észrevéle- gyelmezetienségek ellen. Kitér 
leire és aktív közreműködésére a program a dolgozókat érin�ő 
támaszkodva minden szin_ten különbözó szociális, kulturális 
vegyenek részt a második öt- és érdekvédelmi feladatokra, 
éves terv kidolgozás;i.ban. Biz- MindemelleH javítani kell a tositsák hogy a dolgozók ja- termelési agitációs és propavaslata�ak érvényesítésével gandamunkát. A politikai felreális termelési célok kerülje- világosftás fóleg a párt, a kornek a tervekbe és azokban mány, a •  SZOT �atározata!;• megfelelö helyet kapjanak a rendeletei t  magyarazza, seg1.dolgozók élet- és munkaJ:ör�� se, vigye előbbre azok . célj�ményeinel;; javítását szolgálo nak tartalmának meg1smerefeladatok is. sét, ' mozgósítson végrebajtá-

b) A jó,·áhagyott ötéves ter- sukra. 
vet széles körben vitassák meg Nagvon fontos, hogy a proga dolgozókkal. Az észrevételek ramban szereplő feladatok felhasználá,sával a maguk ré- megoldása mellett a szakszerszéról is teremtsék meg a ter- vPzetek ne fel�dkezzenek meg ve� t�lj<?�ítésének,_ jjlc,tve tú]-, a;ról, hogy a dolgozók min?entelJ!!s,t•:scnek felte-tcl_�it, elso- napos ügyeínek, panaszamak sorban, a dolgozók ontuda.tos intézése is politikai munka, fegyelme, a v�rnen�endu�et elősegíti a tömegkapcsolatok fokozása, a. mfü;;'.aki fo,:Je�!i'-�e�t elmélyítését, a határo_zatok célzó újíto- és ésszer_usito- végrehajtását. mozgalom továbbfejlesztese és 
a d,:-lgozók kezdeményezései
nek felkarolása útján. 

Az éves program részletei
ben rámutat, hogy a szakszr,r• 

Bán István, 
a szervezési és káderosztály 

vezetóje 
(Folytatju1') 



1961. OKTOBElt t. MAC.VAR VA�UTA� 

A szakszervezeti aktívák oktatásáról Új szakszervezeti 
kiadványok 

.ALKOHOLELLENŐRZÉS 

ÉS SZOLGÁLATKÉPESSÉG A szakszervezetek XIX. 
kongresszusa, valamint a 
SZOT elnökségének 1960. ok
tóber 1-i határozata megszab
ják a szakszervezetell;ben dol
gozó káderek oktatásának, to
vábbképzésének módozatait. 

' A növekvő feladatok végre
hajtása, a vezetés színvonalá
nak emelése megköveteli a 
szakszervezeti funkcionáriu
sok politikai és általános ok
tatását, továbbképzését. Ennek 

érdekében az idén is megszer
vezzük az alapszervi funcioná
riusok esti tan!ólyamai t. 

A tanfolyam célja:  egyrészt, 
hogy az alapszervi funcioná
riusaink..1<al és aktiváinkkal 
megismertesük a feladatokat-, 
a legfontosabb ha,tározatokat 
és rendeleteket. Másrészt, hofy 
elősegítsük a jó módszerek 

széleskörű el,terjesztését. 

Oktatási terv alapján 

tottak. A tanfolyamokat ünne
pélyes keretek között nyitot
ták meg, azokat menetközben 

ellenőrizték. segítették, a ta
pasztalatokat szb. vezetőségi 
ülésen megtárgyalták. 

Kerüljük el 
_a tavalyi hibákat 

Az eredményesség ellenére 
alkadtak hibák is, amit most 
igyekezzünk elkerülni. Több 
szakszervezeti bizottság és 
előadó nem tanulmányozta a 
témához tartozó rendeleteket 
és határozatdkat. 

sági vezetőkkel válasszák ki az 
oktatásra legmegfelelőbb idő- Feliúvjuk az szb-titkár elv-
pontokat, vegyék figyelembe társak figyelmét, _ hogy a SZOT A hivatalos lap 112  201/1959. le. Ebben a feldolgozásban 
az őszi csúcsforgalmi idősza- :1n_;;f��� 

�t�;��t��6 é�te�-
é
��� I/3. C. sz. rendelete alapján két fázist különböztetünk 

kot is a tanfolyamok i.i.temezé- gyedévben megjelenő szakszerve- az Egészségüg)J_i Kutatóla. bom- · meg: a felszívódás és a le
sénél. Ügyeljenek arra, hogy zeti kiadványok közül az alábbi- tórium és Pálya.alkalmassági bomlás fázisát. A felszívódás 
az okta:tásoknál ne legyen be- akat küldi meg - a dol.�ozók lét- Vizsgáló AUomás dolgozói fázisában legszembetűnőbben 
feléfordulás, hanem azok se- · számától függő példányszámban rendszeresen végzik az alko- jelentkezik a neurovegetatív 
gítsék elő a megnövekedett po- ;;sfá.;'.za

u�����:�:� bizottságoknak holellenőrzést és a szolgálat- hatás: a kipirult arc, a csillo-
litiikai, gazdasági, szállítási l\Iarx-Engets: A szakszerveze- képesség megállapítását. Ja- gó szem, a tágult pupilla, 
feladatok végzését. tekró!, (Kb. 3M old., ára kb. 29 nuártól kb. 70 esetben, több a mozgásbeli bizonytalanság, 
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nálják fel az üzemi sajtót, fa- tóinak azon tanulmányait, be- koholfogyasztás szempontjá- ba n  beálló egyensúlyzavar, 
liújságot stb. A, tanfolyamok szécleit. és leveleit tartalmazza, ból. mely sokszor rosszullétre, há
részére megfelelően berende- :�

e
i���k!��;�f��t. a 11';:1��•�:�== A vizsgálatok eredményei nyásra vezet. 

zett és fűtött helyiségekról repét az osztályharcban. azt mutatták, hogy a szolgá- Már a felszívódás fázisában 
kell gondoskodni.  Törekedje- A szakszervezetek kulturális te- latban levő dolgozók 4-5 szá- jelentkezik az alkoholnak a 

Hiba volt az is, hogy sok nek arra, hogy az .esti tanjc- vékenysége. C288 oldal, ára. 18 fo- zaléka alkoholbefolyás alatt központi idegrendszer műkö
helyen nem igényelték a helyi lyamokat 1962. január 15-ig rint.l állott. Minden esetben el kel- désére gyakorolt hatása, mely
pártszervezet segítségét. Ezért befejezzék. A kézikönyv a kUllurális neve- lett döntenünk, hogy az alko- a felelősségérzés csökkenésé
a rendezvények nemegyszer A tanfolyamok befejezése i�e�un� fe��na��- te�:;�am1�: hollal terhelt dolgozó teljesít- ben, összeférhetetlenségben, 
keres

k
ztezték egymáSt. Az idén után azok tagságj könyvének szerek :sn;ertetése mellett az adott het-e tovább szolgálatot, vagy gátlástalanságban, a szabályok 

erre ülönös figyelmet fordít- ,,bejegyzése!k" rovatába, aki terület s,ervezetl felépitését, az pedig a szolgálat alól fel kell semmibevevésében nyilvánul 
sunk, mert az oktatásokkal minden foglalkozáson jelen lrán�'Ílás és ellenőrzés rencts,e- menteni. Az esetek nagy ré- meg. A felszívódás kb. 90 egyidőben történik az alapszer- volt, jegyezzék' be a tanlolyan1 ré!,_ é!

á
;::��f�

1

11i��;a1;!�káJa. szében az alkoholos befolyá- percet vesz igénybe. A lebon1-vi pártvezetőségek választása elvégzését. (30 oldal. ára 2.40 forint.) soltság a szolgálat előtt fo- lás fázisában az alkohol foko-
Elnökségünk határozatai ér- is. A szakszervezeti bizottságok A kiedvánv ismerteti a társa- gyasztott alkoholtól szárma- zatosan távozik a szervezet-

telmében az esti oktatásokat a Tavaly több helyen szervez- segítsék az ailctivistákat, hogy dalmi bíróS{lgok me�alakftásc:lnak zott és nem haladta túl a szol- ből. melynek mértéke órán
megyei bi:rottságok oktatási tűnk tanfolyamokat összevon- az elméletben tanultakat a ;' to-::;.:;;!�";;�ás;�! ��;Í��;;f gálatképesség határát. Előfor- ként 0.15 ezrelék köbcentimé• 
terve alapján indítják be va, gócosítva. Ez a forma nem gyakorlati munkában haszna- ad a társadalmi bír�á„oknak a dult azonban olyan eset is. ter véralkohol-szjntcsökkenés 
szakszervezeti bizottságaink. vált be, nehezítette a dolgozók sítsák. A tanfolyamok elvég- tár„yaltisok elökészittséhez, leve- hogy szolgálat alatt történt az (70 kg-os embert véve figye-
Törekedjenek arra, hogy egy- megjelenését, sok volt a le- zése után a társadalmi aktívá- zeté!-:éhez. alkoholfogyasztás, s az is, lembe). 
egy esti tanfolyam időtartama morzsolódás. Ezt a szervezési kat rendszeresen bízzák meg (2���:.1. J;rdr,;•·:ori;,,�

:
•ága.!!,an. 

hogy túllépte a szolgálatké- Az alkohol lebomlásának 
z hónapn4l hosszabb ne le- formát ezért nem javasoljuk. feladatokkal és nyújtsanak se- A kötet a mal?yar szakszerve- pesség határát. periódusúban a felszívódási 
gyen, a. tanfolyam a.nyaga ál- A szakszervezeti bizottságok / gítséget munkájukhoz. zetl killdöttsések flzenkét or- Az allrnholellePőrzés vizs- szakasz jelenségei mellett fö-
talában 4-5 előadásból álljon. a pártszervezettel és a gazda- Szervezési és káderosztály ��f>an t

e
tt 

utazásairól ad szá- gálatainak eredményessége fó- l 1eg az ún . .  ,neuro1nuscularis", 
A tanfolyamok szervezését a leg két tényező függvénye. vagyis idegizombeli tevékeny-

megyebizottságok és a na- Függ az ellenőrzés idejétől és ség tünetei lépnek fel. azaz a 
gyobb szakszervezeti bízott- a végrehajtás módjától. Ha mozgásbeli tevékenység lassú-
ságok mellett az oktatási bi-

A '-'-1·za1om b·arlokában 
vonattal érkeztünk, rendsze- sága. bizonytalansága és kése-

zottságok végzik. Feladatuk az U rint kevesebb dolgozót talál- delmes teljesítőképessége. 
oktatási terv alapján meghatá- tunk alkoholos állapotban, Ugyanúgy meglassulnalt a 
rozni, hány helyen, milyen lét- Kovács Sándor szakszerve- ha valakinek olyan problé-mája talabbakat szívesen tanítia. mint amikor gépkocsival. meg_ központi idegrendszerbeli fo-
számmal ,indítanak tanfolya- zeti bizalmi a Landler Jármű- 1,,a,n, a.min a szak.sz-ervezet tud Türelmes akkor is, ha elhibáz- lepetésszerűen kiszálltunk egy lyamatok. tehát .a gondolko
mokat. A szaksze1vezeti bi- javító kocsiosztályának csere- segíteni - mondta beszélgeté- nak valamit. Arra törekszik, szolgálati helyre.- dásbeli tevékenység, a felfo
zottságaink az előkészítés idő- javítórészlegében számon tart- sünk scrán a műhelyben. mi- hogy a fiatalok is megszeres- Ujszósz állomáson ni. az gás és elhatároz.ás gyorsasága 
sza,kában bizalmi értekezleten ia a létszámváltozásokat. Ha közben megigazífotta a tüzet sék a könnyűnek egyáltalán egyik málházót az Italboltból egyaránt nagymértékben ha
és vezetőségi ülésen foglalkoz- egy új ember érkezik. rendsze- az egyik csöves ütköző alatt. nem mondható kovácsmunkát. kellett előhozni alkoholvizsgá- nyatlik. Amíg tehát az alko
zanak az oktatás problémáival. rint már az első nap odalép Egyengetés céljából tüzesílik Hártó Béla, a szocialista bri- latra. akinél a műszeres vizs- hol kezdetben fokozza a moz• 
Készítsék el - az eddigi ta- hozzá. llyenkor felteszi a kér- így az alkatrészeket. A gád vezetője egyben a szak- gálat 30 mp. alatt kimutatta a gásos gyorsaságot, később a 
pasztalatokat figyelem bevéve dért: problémákat mindig felirom és szervezeti alapszervezet gazda- súlyos alkoholos terheltséget, felfogás teljesítményét las.sítja, 
- oktatási tervüket, s ezek Szaktárs, tagja, vagy-e továbbítom a 1,·ezetö.ségliez. sági felelőse is. A bizalmi gaz- s intézkednünk kellett a szol- a felelősség érzését háttéi-be 

alapján kezdjék el a ha!lga.tók már a 1,-a..mtasszakszervezet- Legutóbb a 1,·ei-em egi1 brigád- dasági és politikai munkájáról gálatból való leváltásról. Az szorítja. s ezáltal pontatlan, 
az előadók és a._i ellenőrök ki- nek? ban dolgozó JenPi Istrán jele- egyaránt a lehető Jegjobb véle- esetet ki kell egészíteni azzal, balesetveszélye3 munkára ad 

válas.ztását. Lehetóleg min- A részleghez. ahol Kovács ségének gyel'meke született és ménye van: hogy a forgalmi szolgálattevő lehetőséget. 
den, tanfolyamot nem végzett Sándor bizalmi dolgozik. zs-an amikor gratuláltunk a boldog K , 1 , . rejtegetni igyekezett az Ital- Az alkohol lebomlási üte-
aktivista részesüljön oktatás- · 1 apa' na k, mincl mrt tudtitm is, - . ov':1cs_ e vtars mege,:- boltban tartóz,kodó málházót mének la�sú�ágából láthatjuk, 
ba 

tartoznak es va amennyien 
h . d ,1- . . . k d- d_emlz a d1c_se,-e_ tet, mert ki_ra- hooy az a vi· zsgalat alo' l ki� hogy a szesz.tartalom elé!! so-n. A tanfolyamok szervezé- sze,vezett dolgozók. - Tudjuk. ogy m, a O gom . ,mez e loan dolgozik es emellett kifo-

I 
., . · d :-

i;éhez és a hallgatók Jti,·áJasz- hogy ez elsősorban azért van tem, hogy minél előbb meg- gástalanul ellátja a bizalmi te- vonhassa mag�t. ká,g _r�egma�a a sz:�e:et-
tásához kérjék a pártszerveze- ·g t d 10 ' k 

.. , __ • Tcapi·a a segélyt d -i t . T • ·it • Olyan szolgalati helyeken ben, es az alkohol hat.asa 1„en 
•-•· . v- 15 

' Y, mer a o „ozo· szu,u,c-
. _ _ · . 

e1
0
1 o ce . is._ gaz_ an me o_ arra, 1 ahol a "ezeto"k, a pa· ,  ... es· a' káros ko·,·etkezr,nénreket von-

A múlt évben közel 15 OOO . Azert_ tu� JO J_1fünkat végez- . . . . , szakszervezet - akthi•táival hat m�4 1.1tán a forgalom 
=< es a = Z segítségét. - - ·gesriek- fartJák, · liogy a szerve- h gy peldát vegyenek ,-óla a • · ' 

f 
, 

ze_tt , mun)-ások táborához tar- m Kovacs_ ch·tars. mert val-0- tob_bi �- m_i.a._ k. 1, •-r'"' ... e 1·0• ,.04'Je""t,·•·at 'a•1·,,;;,·>_·• ofztons,m-;,l"" �él"eztet•• ���:11::�:�
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l�� tozzanak. De a bizalmi is so- b:1n �egb1znak benne mun:ra- _ UITT'. hlsszuk, ehhez a meg- ' ;;;;,1�\;-' ki ,  r:nd�;;r
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elo-ad•"' sz.emJe'lteto· es· avakor-
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dolgo- tarsai, hallgatnak szavara, Jegyzéshez nem kell kommen-
, 

alkoholfogyaszto·val találkoz- határozóképességgel biztos és �= .,, zoK e 1smerJek a sza szerve- · d 
.. "! b · f té - k · t 0· · 

lati módszereket alkalmaztak. zethez való tartozás jelentősé- mi� en ugy";' . en sZJvesen °:- '.�r, s a nye is_ az_ . 1z?'1yit- tuok. míg azokon a helyeken . 
, 

gyors mozgásokkal és a fele
A pártszervezetek nagy része · - bb · h 

du,nak hozz" cs kikénk a ve- 1 Jak, hogy a csereiav,tomuhely- ahol magát az állomásfón öko' t lőssé0érzés teljes birtokában gct no meg a an is ogy ne 1 m · v·t  E«es· 1n ° t t · · .,.;.. 1·0· 0azdasag1· es· pol't'ka" 1 ' • " 
segítette a tanfolvamok szerve- fel�jtsé!k el az esedékes tagdi- e e
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1 is alkoholos állapotban talál- lehet . �_ak balesetmentes 
zését, ellenőrzését, a hallgatók 

. k f' t '  . 1 val k1e1d':m�He e_:"t a bizalmat. e1edm�ye,mek eleteseben tuk (pl. Nagykáta. Gvömrő I munkat vegezni. Ja meg ize.eset. A csereJav1tomuhely egyik , nagy reszuk van az oh·an lel- , . , '· · • . kiválasztását. K�váes . Sandor ne11;csak _a szocialista brigádjában a Hár-
1 kes szaksze1vezeti aktivisták- Ko�an} a-Fel s?.) .?tt � beo�zto_tt Ha valaki 8-9 dl. _!>ort el-

Az oktatási bizottságok tag- tagsagj bélyegek postasa. Jol tó-brigádban ·dolgozik · Példáo: nak mint amilyen Kovács 
dol„ozok kozott 1s mmd1g- fogyaszt, az csak kb. 12 óra 

jai sok helyen személyesen be- elv�g�i _6 az alapszervezet ve- szorgalomm 
_ _ 

al vesz részt min-
j 

Sándor bizalmi. t�bb alk?holistát keU�tt szol- múlva hagyja el teljesen a 
szé!gettek az előadókkal, A zetosegetől kapott feladatokat den javítáJSi munkában A fia- _ 1,j. _ galat alol felmentenunk. szervezetet. Ha tehát egy vas-
tanfolyamok indulása előtt 2- és azokat is -amelyekikel a dol- · Az alkoholos terhelés alatt utasdolgozó éjfélkor ennyi 
3 héttel 'konzultációkat, mód- gozókat a tagság bízza meg_ _ ______ ...,____________ álló dolgozók ellen a rende- bo,·t megiszik és reggel 6 
szertani foglalkozásokat tar- - Mindjárt engem k,eresnek, 

1 
let értelmében minden eset- órakor szolgálatba lép, akkor ::=::=========================== 1

.,..

1 f 'f b 
I ben fegyelmi eljárást indítot- munkába állása idején még 

e vesze y en 
l 

tunk. Berendeltük őket intéze-
1
' jele

-
ntős mennyiségű és műsze-

tünkbe annak kivizsgálására, res vizsgálattal pontosan ki
Augttsztu.s utolsó napján tör- 1 nekiütődött a híd egyik tartó· 1 hogy fennáll-e a krónikus al- 1 mutatható alkohol lesz a vé-

•tént. Celldömölk felé ha.ladt gerendájának. I�::onyú erö volt I koholizmus esete. Sokszor a rében. Bár az illető szubjek-
424-es mozdonyával Hegya.lja.i az ütésben. A kapaszkodót szolgálat előtt 1-2 órával el�· tíve józannak érzi magát és 
Béla mozdonyvezelö. Nehéz te- mégsem eresztette e!. Megpró- fogyasztott néhány fröccs, az általános megítélés szerint 
hervo-natot �•itt a. gép 40 k"ilo- bált szorosan a. géphez simulni. vagy korsó sör vonta maga 

1

1;s ,.kialudta" részegségét. a 
méteres sebességgel. A m oz- Hiába., így is szűk t•o!t a hely. után ezeket a kivizsgálásokat szervezetben levő alkohol-
don.y és a kocsik kerekeh1ek A köeetkező tartógerenda a.z és tárgyalásokat, mert a dol- mennyiség a vezetőké-
ritmikus csattogcisa. megnyug- ol-da.lát találta. Jajdulni sem gozók nem tulajdonítottak je- pesség szempontjából egy
tatóan hatott Hegyaljai Bélá- tudott a fájdalomtól. C.;dk ösz-

J Jentőséget a szolgálat előtti 6 1 általán nem közömbös 
ra. A vezet_őállásból a páll!�t tönösen kapaszk°.d°.tt_ a mo�- órás alkoholos megtartóztatás 

I 
hatású. 'Természetesen sok

f,gyelte, azt�-n fek,ete sap�a3a- . dony?a. . . Az utolso utes a fe1et betartásánal,. kal hosszabb ideig áll 
•�k �Uenzo�e alol a felhotlen e�te es a;ulta.n _zµha1.1 t le_ a_ gep-

1 Ezért szükségesnek tartjuk, 
I 

fenn ez a veszély nagyobb 
kek egre nezett. A nap mind rol. _Ekkor � gep m_a.r_ tul31_1t?tt hogy a dolgozók oktatása al- mennyiségű alkohol elfogyasz
felJebb kapaszkodott a zenitre. a h ,don, s igy a toltes szelere kalmával a szolgálat előtti al- tása után. --:- Mele

te
g na.punk 1e.s

1 
:
k
ma '8;" esett. 1 koholfogyasztás veszélyeire I Meg kell jegyezni azt is 

- 3egyez meg a. fu o re Ph- ·1 • · · 
/ 

- · - · ' 
l t ,  M' ) fi 1 

1 
nyomate msabban felh1viuk a hogy Jelentosebo alkoholvisz-a

;a�:dtzanul ri·as·t , csattogás 
I esz a iamma figyelmet. Tudjuk, hogy az al-

, 

szaélés után a mérgezéses tü-
. � 0 ' koholnak szerve t" kb - t k ·  � · r• ;.· zéd " l ' za.varta. meg az egyenletes me- A_ szerelvényt gyorsfékk.el . 

_
- ze. un en ."'!- i:ie e · . ,e� a,as. ;l _u es. 

netet. állitották meg a fűtök. Rohan- , lo_ feldolgo_zasa nzrokonsa_g?- emelyges, h�nyu�ger � sulyos 
- Hallják ezt a csattogást? ta k. hogy segftsenek a. szeren- nál fogva igen gyorsan zaillk 

j 
idegrendsz�n faradtsag?s tü-

- kérdezte a fíitölctöl. Kiha- csét!enül járt mozdony„ezetön. ___________ 
n:�ek, tehat a vá!,lalkozo_ k�dv 

jo!tak és figyelték a gépet.. Súlyos fejsebébő! és szétszag- 1 
h:anya, a ielfogl!S lassusaga, 

Majd én 

- Ott, a kerekeknél történt 

"alami baj. Mi nd,1árt mtgné
zem - s,:ólt az egyik fütö, s 
már indult, hogy elóre tornász
sza magát a. mozdony kazánja 
mellé. 

1 - Hogy lcépzeli? Rögtön le
esne! - szólt a m.ozdonyveze

, tő, vissfahúwa a kifelé kapasz-
1 kodó f1tföt. - l\-Iajd én megné
zem . . .  

- Ne lépjen ki a mozdony
vezető elrtárs, ill kább álljunk 
meg! - kiáltotta a másik fii
tö. Hiába szólt. A mozdonyve
zető hi-rtele_n kinyitotta. az ol
dalajtót és a kapaszkodókat 
fogva. a. feljáró lépcső alsó fo
kára. állt. Egész testét'el kiha
jolva figyelte a mozdony ha.j
tós::erlcezetének működését. •1 Ekkor ért a mozdony a Marcal 

. hídjára. Csa.k olya.n széles ez a Miklós nyi,egyházai mo�donyvezetö az alkotm&11Y ünnepén hid hogy éppen elfér rajta a kapta meg a kiváló dolgoeó ok�roeJ:� Ferenc felv,)) moidony. Hegyaljai Béla válla 

gatott Tuhája aló! szinte ömlött , , · , a _mozdulat:ok P°,ntatlansága 
a vér. Erölködve nyjtotta. ki a Bucsu a labortól meg akkor: lS fennalln�, ami-
szemét. fejét emelni próbálta. 

! 
kor a bevitt alkohol mar tel-

és fáradta.n nyögte : _ B:1-latonkenesén néhány száz I j7"en �lég_ett. illetve kiűrült. 
_ Jaj, mi !esz a kisfia mmal! l_ep1;sre a_ 1'.1-agyaT tenger part- ' Nag):5zamu olyan bales_elet is

- A vérző fej újra. visszaha- j 
Jatol �aZalJ_uk a MAV-üd_ülöt, , �1e'.·,mk ?yako:·latunkbol, ami

nyat!ott az ájulás önkfoüle- . Lelkes kis csoportok _,,ege::- ko1 az 1Uass�g • utam n�pon 
tébe. ! tek itt szokatlan, de szep _fel- mar alkohollol mentes alla-

. látszott • • 
1 

adatukat. Szorgos munka folyt potban következett be a bal-
ne��

y vége az elete- minde!1-ütt. Különö�en_ kitűnt  a e�et, me)y a':- �setek nem cse-
. . .. 

I 
munkaban a. Ga.gar1n es a Béke kely szazalekaban mégi!i, az 

. Szerencsere _me!!sem ez tor: . brigád. S a jól végzett munlca alkoholfogyasztás rovására te_nt. A hid_ kozeleben_ dBl_go7o 
j 

után Bözsi néni ízletes főztje 
j 

írandó. 
palyamunkasok - akik lattak 'J,frte el éhségünkPt. Délutánon- Az alkoholfogyaszlás elleni a. _balesetet -:- gyors�n „  orvost · ként nagyszerű fi.i:rdéseket küzdelemben a negatiY, elhwta�. _A �ulyosan �er!'lt _m�z- rendeztünk a Balaton hús hul- riasztó, baleset.elhárító propa
d�:iyrek:,t.ot,a ce_Z!domolkt ko�- lámaiban: �zután mindig jól- gandával és fegyelmi eljárásha�?a s„alltto.ttak. l{ét_ napig esett a. boseges uzsonna is. sal viszonylag kevés eredf�kudt .. _esz!'11-�l�tlenu:,i _es csak Az utolsó este a lobogó tá- l ményt é�·ünk el, ha ezt nem tobb,szor, veratomle_s„tess_el s,- borti{z fénye mellett mondtunk / kíséii pozitív erejű felvilágokeru!t megmenteni a,z eletet. kös?'önetet a velü nk való törő- • sítás, a meggyőzés és a teljes Bizo

k
ny „

E
mele

k
g" napo

1
k ' .. v1

�lt<;k désért Vágó Ish·án efotársnak : értékű átnevelés Ebben csak azo . • . gy ·onnye mu epes, ·s .. "kl·é • l "  k f z lk J ·1 t· · -
b
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'
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, t' e az oro , ve un og a o-
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a szo ga a I vezetok a párt-a. iz �
d
nsagi sza '.'

1 
Y
t 

_m
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eg
k
ser „e

1
-
t 

zó tábor-vezetőnek, Fekete Mis� és a szaksze1vezet ' együt•�· se maJ nem az e e e e e-ru ka b • t · k k F z df . .  · - - ""' • 
Hegya.l-;iai Bélána.k. . _a ya.n ,na . e e 1etetlen_ mu1;kaJav�1 . .. a JO munkakol-

e(meny , szamunkra a kenesei lekbva kozos erőfeszítésével Ta,mlságul és emlékeztetőül taborozas. 
j 

tudunk eredményt elérni. írtuk le baleseténeT. történetét. ifj. Laczkó Menyhért Dr, Réli Lál.zl.ó 



6 MAC.VAR VASlITAS 1961. OKTOBER Z. 

A MÁV Szimfonikus Zenekar 1961-62-es 
bérleti hangversenysorozata 

A MAV Szimfonikus Zene

Hogyan érhetnének el jobb eredményt 
Kaposvárott a Kilián mozgalomban ? 

kar az idei koncert-évadban 
is 16 hangversenyből álló 
bérleti sorozatot rendez a 
Zeneakadémia nagytermében. 
A 16 hangversenyt októbertől 
májusig, minden hónap első Kapos.vár .állomáson Kert Sándor, az állomás szakszervezeti. 

���;
u

:
ie

�� ei��!�be�j���! sen_ befejezik a sportpályájuk építését. Kés-zen van az öltöző, a für-dö. A labdarúgó-pálya köré futópályát, sőt, <I!!) kis lelátót is építettek. Továl:>b folytatják a társad.alllli munkát: most építik a pálya kerítését. �bdarügó-csapatunk még gye.n-gen szerepel. Fiatal kerékpáro
saink · eredményesebbek. Az országos Jfjűságl bajnokságban egy hannadJk helyet szereztek mondta. 

- Hogyan állnak a Kilián-mozgalom szervezésével? - kérdeztük, 
- Eddig l1l jelentkez(5 van. A 

labdarúgók és a kerékpárosOk m_ár próbáztak is - hangzott a valasz. - A többieket nagyon ne
héz beszervezni, mert sok a 
szolgálat és sok a vidéki. 

Hasonlóan vélekedett Molnár 
Pál KISZ-titkár is. Szerinte a pályafenntartásnál dolgozó fiatalokat különösen nehéz meggyöz
ni a Kilián sportmozgalom jelen
tőségéről. A 10 forintos nevezési 
díjat nem akarják befizetni, inkább ki sem Jönnek a sportpályára. 

- Mit tesz a KISZ a fiatalok 
n1eg:;!yő.zése, mozgósítása érdeké
ben '/'- - k<irde7,tük Molnár Pál
tól. 

!e'l��l��,h. 
vásárolnak űlabb és harmadik péntekjén tart-

Sokan vannak Kaposvárott és ják fél 8 órai kezdettel. 
máshol Is, akik még nem látják, Az idei koncert-évadban is 
hogy milyen szép, hasznos és kel- számos klasszikus mű szere-
;;;�es 

n:�ak�'fs ,;:.,:�•��\,a�i1n'i: . pel · a szimfonikusok műso
mert ha megértik, nem fogják 

I
rán, kiváló karmesterek és 

sajnálni a nevezési dljat, s6t há- szólisták közreműködésével. 
;;�tt��ü�

e
�elt,� h%;%rt:;.f;; Egy _magyar és egy olasz � 

ü<11tö JevegőJét. Ezért agitáljunk nemunek bemutató előadasa 
Kaposvárott és mlndeniltt, ahol is lesz. Az évadban hallhat
még _csak most kezdi szárnyban- juk Liszt: Tasso című szim-togatása1t a Kilián-mozgalom, fonikus · költeményét, Dávid 

--•- brácsaversenyét Lukács Pál 

KILIÁN-TURA 
A BÖRZSÖNYBEN 

A Lokomotív Természetbarát 
Egyesület vasúti föosztályi alap
szervezete, a főosztály dolgozói 
és hozzátartozói részére, Kilián 
jelvényszerző tűrávaI egybekötött 
kirándulást szervezett a Börzsöny 
hegységbe. A kiránduláson több 
mint százan vettek részt. A prog
ramról a rendező bizottság 1ton
doskodott. 

közreműködésél(el és Bartók 
első szvitjét. Beethoven szim
fóniái közül hallhatjuk az V. 
(Sors) szimfóniát, a VII. és a 
III. szimfóniát. A Beethoven 
műveket ezenkívül a Corio
lan és az Egmond nyitány, 
valamint a hegedűverseny 
képviseli. 

Műsorra l kerül több 
Brahms mű is. A budapesti 
énekkar közreműködésével, 
Lukács Miklós vezényletével, 
a nagy zeneköltő óratóriu
mát, a Requiemet tűzték mű-

sorukra a szimfónikusok. A 
Brahms művek közül a He
gedűveiseny és a Haydn-va
riációk címil darabok kerül
nek műsorra. 

A modern zene nagyjai ls 
helyet kaptak a műsorterv
ben. Újra . hallhatjuk De
bussy: Egy faun délutánja 
című művét, Honegger: Pas
torale d'été, Hindemith: Mat
his a festő című művét és 
Kadosa IV. szimfóniájáJ. A 
bemutatók közül műsorra 
tűzték Patatich szvitjét és az 
olasz MarP'-cci Notturneljét. 

A két vez�tő karnagyon -
Lukács Miklóson és Pécsi 
Istvánon - kívül Ferencsik 
János, Erdélyi Miklós, Tol
mácsi László. Tóth Péter, 
Dóry Dénes fogják vezényel
ni a zenekart. A külföldi 
vendégkarmesterek közül a 
MA V szimfonikusok élén 
lépnek a közönség elé Aldo 
Priano és Ladiszlav Slovak. 
Az előadóművészek közül a 
bérleti sorozat koncertjein 
hallhatjuk Fischer Annit, Ko
vács Dénest, Szász Józsefet, 
B. Hesse Bukowskát, Lukács 
Pált, Rácz Zoltánt. 

B. I. 

INTELEM 

Sokan áté!ték már a,;t a 
na.gy élményt, hogy gyermekü
ket az általános iskola első 
osztályába íratták be. A betűk 
bűvös világa megnyitja a sze
met. a nyiladozó értelem jo
gait követeli. A megismerés 
vágya új eszközt kap, mellyel 
mélyre tud hatolni az ember
palanta az eddig ismeretlen 
betűőserdóben. 

A szülő óhatatlan, hogy ne 
gondoljon saját gyermekkorá--
1·a. Megnézi a sárgult elemi 
népiskolai értesítőkönyvet és 
sóhajtva 'állapítja meg, van ez 
vagy huszonöt éves. Belelapoz, 
- egy kicsit zavarba is jön, 
mert az egy-két gyengébb 
;egy nem nagyon jogosítja ar
ra, hogy magát kora egyik leg
jobb tan,ulójaként tüntesse fel 
gyermeke előtt. 

a közmondást; lássuk mivel 
indították útba anna.kid.ején a 
haté-ves gyerekeket? 

A harmincas évek tanügi!i 
hatósága intelmeiben jól a lel• 
kére köti, hogy óvakodjék a 
szeszesitaloktól, különösen a 
pálinkától! Ne legyen iszáko!, 
mert a társadalomban olyan 
mélyre kerül. hogy koldusnak 
sem mehet el. 

Nyilván a három millió kol
dus országában a józan éle
tűek sem kéregethettél� össze 
a betevő fq.latot, - hát még 
a részegek. 

Igaz, a lerongyolódás. a lu
kas cipő ellen nem tud semmit 
sem ajánlani, maradt hát a 
pálinka. 

A szülő miközben ezen gon
dolkozik. - gyors elhatározás

sal a szekrény leghozzáférhe• 
tet!enebb helyére rejti a bizo
nyítványt, most már nem gon
dol a gyenge jegyekre sem. 

Mit gondolna a mai elsóosz
tályos? 

Erre nem kaptunk határozott válaset, de megtudtuk, hogy má
sodik hónapja nem volt taggyű
lés az alapszervezetnél. Kissé 
meg!eledkeztek a szervezeti élet
röl. (gy érthető, hogy miért nem 
megy a szervez6 és agitációs 
munka. 

A túra központja az erdei vasút 
királyréti végállomása mellett 
volt. A Kilián-tűrára jelentkezők 
egy tfz és egy 18 kilométeres tú
rán vettek részt. Azok sem unat
lroztak, akik nem vállalkoztak a 
gy11Joglásra. Részükre · labdajáté
kot, gránátdobást, !Jászbemutatót 
és vasutas-totót rendeztek. AZ 
i1ászbemutat6t az MHS VL kerü
leti szervezete tartotta. 

A peronjegy 

Ez a gyermek számára nem 
nagyon kívánatos dokument, 
jobb ha a zárható szekrény 
mélyére kerül. No. de nicsak, 
- amikor először kapta a ke
zébe a könyvecskét, még el sem 
tudta olvasni a fedőlapon 
nyomtatott intelmeket. Később 
pedig mindig csak az volt ér
dekes, amit a tanító írt bele. 
A szöveg feledésbe ment, 
mintha 11A?m is lett volna a bi
zonyítványban. 

Felrémlik előtte g,yermeke 
csodálkozó ábrázattz, amely 
mögött látni véli apját, anyját, 
amint dülöngélve, pálinkás 
butykossal a hátitáskájában, 
elindul az iskolába. 

Na, ennek igazán nem te
heti ki magát. 

Hogyan kellene változtatni ezen? 
Lényegében saját munkájuk ad

ja meg a választ. Mégpedig az a 
jó módszer, ahogyan a sport
pálya ép!tésére tudták és tudják 
mozgósítani a fiatalokat és az 
idősebbeket egyaránt. Akik részt 
vesznek a társadalmi munkában, 
azok valamennyien tudjak, hogy 
a sportpálya az övék lesz, test
edzésüket, szórakozásukat talál
ják meg rajta. 

A Kilián-tűrával egybekötött 
kirándulás, amelyneic megszerve
zésében a fllosztály MHS-. KISZ
szervezete valamint .a sportkör 
vezet�ge is részt vállalt, a vá
rakozáson felül sikerült. 

Eldőlt. az igazgatósági 
kupa sorsa 

Talán ugyanezek az emberek ne 
érten-ék meg a .Kilián-mozgalom Befejeződött a hagyományos 
oélját? Hiszen ez a mozgalom nem szakszervezeti labdarűgó-bajnok-
ide.-en lólilnk. Azt aka.rja. amit ők "1zg efw„t!;';,".,1:..;'!, i���:��

á
�::; 

�g��é�tia:C���
éne:: �� magHsabb S"dnvonalú küzdelmeket 

azon a sportpályán keresztül ve- \rívtak a csapatok. Az első he
zet az út ehhez, amelyet ők épí- lyet és ezzel az igazgatóság <11-
tettek. Awk 1s megértik ezt, akik szes vándorserlegét a Számviteli 
Kaposvár környék�n laknak, ha Fönökség IV. osztályának vegyes 
türelmesen megmagyarázzák ne- csapata szerezte meg, Ok nyúj-

ki:nért gátolhatja a szervezést a ��;\. 
a 

-ri.
e

!:tr.:Ui'll--es
::?��

e
���;: 

10 forintos nevezés! díj? tek. s mos.t sikerült vlss-z.ahódf-
Nemcsak, hogy nem túlzott ősz- tB;nluk a <ilszes igazgatóság:! ku

szeg. hanem az 1lletők a;,;t; vég- pat. 
eredményben saját maguknak n- A szép slker további jó sport
zeti.'.k:. "Ebből fedezik a mozgalom er�ményekre ser'kenti a csapat 
adnúnisztráclóJánal<. az edZ>ések- 1 tagJalt. 
nek és a próbázásolmak a költ- Simon Antal 

• 
Az egyik becsüktes - a másik ? 
„Aiigusztusban Csopakra 

utaztam a 2112'a számú vo
nattal 1rJa levelében 
Preiszler Anna budapesti ol
vasónk. - A tapolcai szerel
vényben a csomagtartón fe• 
!ejtettem egy kék kardigánt. 
Szeptember 1-én Balatonfüre
den a fqrgalmista szolgálat
készsége folytán megtudtam, 
hogy Borsos jegyvizsgáló meg
találta a kardigánt és leadta 
annal: rendje-módja szerint a 
talált tárgyakat nyilvántartó 
segédhivatalban. örömmel 
hallottam e hírt és ezúton 
szeretnék köszönetet mondani 
a kötelességét példásan telje• 
sitő vasutas dolgozónak." 

Mind gyakrabban kapunk 

mulasztva hazavitte a fényké
pezőgépet, s ezzel eltulajdoní
tást. magyarul: lopást köve
tett el. A károsult feljelenté
sére a rendőrség nyomozni 
kezdett. Kimentek a lakására, 
ahol előadta a fényképezőgé
pet. 

Szomorú ez az eset. G. Á. 
ugyanis hat hónap múlva 
nyugdíjba mehetne - öreg 
fejjel követte el ezt a súlyos 
hibát. A fegyelmitől függ, 
hogy tovább is a vasútnál 
maradhat-e. Dolgozótársait 
nagyon felháborította ez az 
eset és méltó büntetését kérik. 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A feleségemr« vártam az 
alföldi kisváros állomásán, A 

vonatnak menetrend szerint 
már meg kellett volna érkez
níe. - Vagy talán elkéstem? 
- merült fel bennem a gya
nú. 

A kijárat mellett savanyú 
ábrázattal olyan vasutasYéle 
ember szomorkodott. Megdöb
bentő elleeseredés rítt le róla. 

Az utasok kísérőikkel dis
kuráltak, figyelemre sem 
méltatták szegényt. Megszó!i
tottam. 

- A vonat késik - vála
szolt csüggedten. Szemláto
mást jólesett neki a közele
désem. 

- Utazik valahovií? - lcér
dezte. 

- Nem, csak várok. 
- Peronjegye van? - foly-

tatta a megkezdett társalgást. 
-- ?77 
- Tessék váltani! . • •  
- Jó, váltok. - Ss elindul-

tam a pénztár felé. Félúton 
megállított. 

Hová megyen? 
- A pénztárhoz - így én. 
- Peronjegyet nálam lehet 

kapni. Tessék itt van/ 
Zsebéből szamárfüles blokk
tömböt kotort elő. 

- Mennyit fizetek? 
- Egy forintot, forintocs- · 

kát • • • sóhajtGtta. 
Kétforintost nyújtottam fe

lé. 

Szívóventillátor 
kocsik tisztítására 

Az amerikai transzkontí
nentális vasútv01Uila/kon lég
árammal távolítják el a sze
metet a vasúti kocsikból. A 

ilyen köszönő hangú leveleket, 
melyek vasutas dolgozóink be
csületességét dicsérik. De saj
nos. akadnak még olyanok is, 
akik nem állják ki a becsü
let próbáját. 

A Hivatalos Lap tartalmából a kocst egyik bejáratához egy 
szakszervezeti bizottságok és a hordozható készüléket helyez
��������ö:e1relmébe ajánljuk a nek el, amely két 60 centi-

31. számból: 88311961. Tllikárság. méteres szívóventillátorból és 
Mús>?ki munkásakadémlák szer-- egy mozgathat<> kocsira sze-

Igy járt G. A., a szentesi 
fűtőház motorvezetője. Fény
képezőgépet talált a motorko-·

l csiban. Le kellett volna adnia 
a szolnoki állomáson. Ezt el-

ve
3';:";;tlmból: 122 667 /196!. I/3. A. r1lt, d_r6thál�ból készü�t gyűj

I/4. pénzügyi szakosztály feláll!-
, 

tőtartályból aU. A kocsiba lég
tása..' tömlőn levegőt fújnak, a fel-
1961e-��
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J� Ifiiafanot:!rr 1": l k�vart . �rt és szemet�t . a szí
velezll tagozatra való jelentkezés- vo1_;�n.till.átorolk felsziv3ák a 
•e. gyu3toúirtályba. 

Levél egy salgótarjáni vasutashoz 

Névtelen levelének tartalmát kivizsgáltuk. 
Jól eső érzés volt megállapítani, hogy Salgó
tarján-külső dolgozói és vezetői jó munkájuk 
ré11én az elmúlt időben jelentős eredményeket 
értek el. Ezt bizonyítja többek között. hogy 
a félév végén t.'ezérigazgatói elismerésben ré
szesültek. 

· ön a levélben elfogultan és szubjektív 
szempontból ítélve a helyzetet, egy sor rossz 
következtetést vont le, főleg a vezetéJk mun
kájáról és intézlcedéseiről. A tapasztalat azon
ban nem önt igazolta. 

Véleményünk szerint helyes, ha a dolgozók 
felhívják a .vezetők figyelmét a munkában 
mutatkozó hiányosságokra, ny!ltan, bátran 
feltárják a hibákat. 

Ebben az országban joga van megmondani 
"linden embernek a véleményét még névtele-

nül is, de sokkal helyesebb, ha felfedi szemé
lyét, különösen ha őszinte szándék vezérli. 

A szocialista társadalmunkat építő dolgo
zóknak ma már azok a jellemzői, hogy nyíl
tan és őszintén bírálnak, de nem névtelenül 
intrikálnak, mint ahogy azt ön is tette. Ez 
nem helyes. A jövőben következetesebben, 
megalapozottabban, főként reálisabban írja 
meg, véleménye szerint a munkát gátló körül
ményeUet. Ez egyrészt, mint a szocializmus 
építését segíteni kívánó vasutasnak kötelessé-

. ge is. Másrész második ötéves tervünk meg
valósításának ércleke is megköveteli minden 
j6szándékú vasutastól az őszinte bírálatot, a 
hibák felfedését. 

Szabó ll. József 
a közgazdasági osztály munkatársa 

- Forintot kérek -
kacskodott. 

ma- Jobb későn, mint soha, ;dézi F. K. 

- Nincs. csak kettes. 
- Váltassa fel valakivel, 

mert nem tudok visszaadni. 
- C6oportértekezletet iar- J - Riwidfük a javíiásos ko-

toti az alsógödi 35 taigú nyug- esik átfutási idejét a debre
díjas csoport szeptember 13- ceni járműja,vítóba.'l, hogy 
án. Az értekezJeten az idó- ezzel segítsék az őszi forgal• 
szerű problémákat beszélték mat. A legjobb eredményt el
meg. Érő briiádok és osztályok kö

Amint kiderült, aznap egye
dül én váltottam peronjegyet. 
Hát érdemes kérdezősködni? 

- kinka -

Még egyszer Mezőlak 

állomásról 

- Nincs lassújel a. teréz
városi pálya.fenntartási főnök
ség területén. Albertirsánál és 
Ceglédbercelnél a vízelvezetés 
megváltoztatásával hfdnyílá
sokat szüntettek meg. Ezzel az 
őszi forgalom gyorsitását se
gítették. 

- Huszonöi brigád nyerte 
el eddig a szocialista címet a 
debre,;eni fűtőházban. A bri
gádokban 1 19 VoMutas dolgo
zik. 

zött 55 ezer forint célpré-
mium kerül majd kiosztásra. 

- Ivelt vashíd é:i,ül a ko• 
máromi pályaudvar felett a 
réz_gi fahíd helyére. A hid éPÍ• 
téret jövőre kezdik meg. 

- Érdekes módon oldják 
meg a távfűtést a budapesti 
József Attila lakót.elepen. őt 
kiszuperált mozdony kerekeit 
leszerelték, a kazánokat pedig 
lllajfútésre állították át. Ok.tó
ben 15-én lesz a próbafűtés, 
A tervek szerint a kazárnokkal 
mintegy 40 házat fognak fű• 

Nagy „sikere'' volt mifelénk 
a Magy_ar Vasutas június el
sejei számában megjelent Al· 
lomás vagy bútormúzeum? cí
mű cikknek. Jöttek is az .asz
talosok, hogy a rozzánt búto
rokat megfiatalítsák. Már csaik 
a mázolókat várjuk, hogy el
tüntessék a várótermi aszta
lokra bicskával faragott ákom
bákom jeleket. A szekrények 
1ábai helyett már nem ékte
lenkednek tégladarabok s az 
irodai bút-Orokra is fel.szerel
ték a zálraka t. 

- Kit-únó eredmény a fa- tenL 

Mezőlak állomás dolgozói, 
szakszervezeti bizottsága - és 
azok az utasok, akikkel be
szélgettünk -, megköszönik 
az intézkedést. 

Bognár Károly 
Tapolca 

A szerkesztőség üzeni 
Cserháti József, Szilád! Sándor 

Szeged ; Preis?ler Anna, dr. H-0r-
váth Károly, Szabó Tibor, Spala 
József, Simon Antal Budapest; 

anyag takarékosságban. A 
�zolnoki járműjavító kocsiosz
tályába,n a bognárok augusz
tusbam 90,650 köbméter hasz
ná1t faanyagot dolgoztak fel a 
kocsik javításához. 

- Tízéves a „Vasúti Szak
könyvtár". Most jelent meg a 
könyvsol'Ozat 20. köteteként 
Kerkápoly Endre: Vasutak 
pályakeresztezései című mun
ká.ia. 

- útnak indították az idei 
öts7..ázadik irányvonatot a 
salgótarjáni vasutasok. A vo
nat a Román Népkö:ztársaság
ba vitt gépeket, gyári beren
dezéseket, ·kokszot és szenet. 

�
0

:ira!f�;;.;.;"�i-���é t�� - 10'7,6 százalékra teljesí-
Pápa Jenó, Várnai Lási.ló Pécs; tették koc&ikihasználási tervü-
�g�<li�ál';�m��csJi�i!,t ket a múlt hónapbain a szé-
kó Menyhért szentes; Pusztafalvi kesfehérvár' vasúrtállomás dol
Tíva.dar MISkolc ; Németh Pál AJ- gozóL 
sógöd; Behán Rózsa Kazlncbarcl-
t!t��f'�!t�,J'

á
l an�;����: rJ: - Egyvágányú magasvasút 

használjuk_ építésére tett javaslatot a Re-
Pintér Lajos Vácrátót :  Helye- nault gépkocsigyár és több 

:"�Ji�d;
a

��a! 
v

����d1;,t�� francia nagyvállalat a párizsi 
élményeit irja _ le. A beszát;>oló közlekedés mentesítésére. A 
�

j
���i�1�'."1elmes. Nem igér- 17 méter hosszú kocsik befo-

n:.:"i.n;til ;Gii':1:n�
ós

i�bly v
a
lfa� l gadókép(!s.sége 125 ,utas

'. 
a vo

polca : Leveleiket illetékesekhez n.atok sebe<..sége eJerhell a 100 
továbbítottuk, kilométert is. 

- A villamosíi,ott vasiítvo
nalak hossza elérte a 1148 
kilométert Lengyelországban. 
Az ötéves terv végén megha
ladja a 2000 kilométert. 

- Hét vágány átépítése fo
lyik a pusmaszaibolcsi állomá
son. Az állomás dolgozóit di
cséri, hogy ennek ellenére az 
élüzem szint felett teljesítik 
tervüket. 

ÜJ KÖNYVEK 
A Kossuth Könyvkiadó kiadásá

ban két. nagy érdek:lódésre szá.
mottartó könyv jelent meg a ·kö
zelműltban. Az egyik Makai 
György, NATO - Tények és ada
tok az f:sza.katlanti Szövetségről, 
(Ara: 2 Ft). A másik Nyikolajev_ 
Pn1dkov: Szabad-e a „szabad vi• 
lágu? (Ara: 6 Ft). 

�1A0YAB VASUTAS 
Felelős szerkesztő· GulVé\5 János 

Felelő,; k1adó: Szabó Antal 
Szerkesztőség: Budapest. VL; 

Bene2ur u n 
T'erJes211 : a Neoszava Laokladó 

Vállalat 
Budapest. VII.. Rákóezl óf 54. 

Szjkra Laonvomd:A 

STÍLSZER ÜEN GONDŰZŐ 

Cirház a Balatonban épült vasútvonawn 
{Pusztai Pál rajzai) 

- Szerenc;e, hogy késik a vonat. fgy, mire 
hazaérünk, lemorzsoljuk ezt a lcocsi kukoricát. 
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A Szaktanács elnökségének lelhívása 
a munkásvédelmi őrségek szervezésére 

Ipari és mezógazdasági mun
kások, alkalmazoUak, ériel
llliségi dolgozók! 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa X. teljes ülésén beha
tóan foglalkozott a munkás
védelem helyzetével, a még 
mindig nagy számmal előfor
duló balesetek okaival, az 
üzemegészsegugyi körülmé
nyek alakulásával. Elismerés
sel szóltak a dolgozó ember 
egészségének és testi épségé
nek a megóvására irányuló 
intézkedésekről, az általános 
fejlődésről. Egyidejűleg azon
ban megállapították, hogy üze
meinkben, az építkezéseken, 
a mezőgazdaságban és az or
szág más munkahelyein a 
gondatlanságnak és a könnyel
műségnek még mindig sok 
dolgozó esik áldozatul: meg
betegszik, megcsonkul vagy 
életét vesztL 

A mi társadalmunkban min
den a dolgozó emberért törté
nik. A gyárak, az üzemek a 
társadalom szükségletének ki
elégítésére termelnek. A dol
gozókat védik a törvényeink, 
a családok életének szebbé, 
iobbá tételéért születik meg 
pártunk és kormányunk min
den intézkedése. Ezen mun
kálkodnak a szakszervezetek 
és a U,bbi társadalmi szerve
zetek is. Hazánkban ma bol
dogan éti egyre nagyobb jólét
t>en élhetnek a dolgozó embe
rek. 

Allamunk évról évre ha• 
ialmas összegeket fordít a 
dolgozók egészségének éll 
testi épsé,;ének védelmé-

re. 
Mind több korszerű műhely, 
gép, jól felszerelt orvosi ren
delő, kórház, szanatórium, a 
munkást, a dolgozót védő tör
VP.ny bizonyítja államunk fél
tő és sokoldalú gondoskodását. 
Mindez egymagában a:,;onban 
ne.m elégséges. 

Ma lényegesen kevesebb a 
baleset. a megbetegedés, mint 
volt korábban. Az eredmény 
azonban összehasonlíthatatla
nul nagyobb lehet, ha álla
munk gondoskodásával páro
sul az emberi összefogás, a 
dolgozók egymás iránti fele
lőssége. Nem nyugodhatunk 
bele, hogy sok dolgozótársunk 
m�betegszik vagy egy életen 
át hordja magán saját ha
nyagságának, illetve mások 
gondatlanságának bélyegét. 

Mint ahogyan összefognak 
ru; egyes üzemek kollektívái. 
felemelkedésünket biztosító 
termelési terveink, felada
taink teljesítésére, ugyanígy 

közüggyé kell tenni egy• 
más egészségének és testi 

épségének a védelmét, 
megóvását is valamennyi 
üzemben, építkezésen, a föl
deken és mindenhol, ahol ve• 
szélynek van kitéve a dolgozó 
ember. A közösség, az egyes 
kollektívák erejével is óvni 
kell a dolgozókat a balesettől 
az egészségre leselkedő veszé
lvektől. 

Országszerte sok gyárban és 
munkahelyen felismerték már 
az egymásrautaltság és össze
-fogás jelentőségét ebben a 
kérdésben is, és több helyen 
munkásvédelmi őrségeket ala 
kitottak. Maguk ügyelnek fel 
az óvórendszabályok előfrá 
sainak betartására és intik, se
gítik egymást a veszélyek el
kerülésére. 

A Szaktanács elnöksége me-

legen üdvözli e nagyszerű ke:i
deményezést és felhívja 3 
szakszervezeti bizottságokat, 
hogy 

valamennyi üzemben, 
munkahelyen segítsék 
meghonosítani az öntuda• 
tos munkásoknak e nemes 

A Szalctanács elnöksége fel• 
hívja az üzemi sza.kszervezeti 
bizottságok figyelmét arra, 
hoey a munkásvédelmi őrsé
gek egyik formáját jelentik a 
dolgozó tömegek bevonásának 
a munkásvédelembe. Ügyelje
nek továbbra is a munkásvé
delem szerve7.eti hálózatának 
a tevékenységére. Gondoskod
janak a munkásvédelmi aik.ti
visták folyamatos foglalkoz
tatásáról úgy, hogy a munkás
védelmi őrségek tevékenysé
gét e hálózat segítségével irá
nyítsák. 

Részesítsék megfelelő efüme
résben és megbecsülésben azo
kat a közösségeket, amelyek
nek fáradozása, összefogása 
dolgozó embereket óv meg a 
veszélytől, hogy egészségben 
élvezhessék mindazt, amiért 
dolgoznak, küzdenek1 

A·krobatamutatványnak is beillik. ahogy a !IIA v felsövezeték ép! , 
Füresa.bony környékén a 10-1s méter maga6ban lr.ifeszite1' v.,z,et-é· 

lr.eken dolgozn•.k. 
törekvését, 

ezt az új erőt, amely szembe
száll a hanyagsággal, a köny
nyelműségekkel és törvény
sértésekkel. 

Felhívja a vállalatok igaz
gatóit, fómérnökeit, gazdasági 
és műszaki vezetőit, hogy se
gítsék az üzemi szakszervezeti 
szerveket a munkásvédelmi 
őrségek szervezésében, a mun
kásvédelmi őrségek tevékeny
ségéhez szükséges feltételek 
megteremtésében. Gondos
kodjanak a munkásvédelmi őr
ség tagjai által feltárt hiá
nyossái?Ok megszüntetéséről. 

A munkásvédelmi őrségek 
és őrök tevékenységének a 
még hatékonyabbá tételéhez a 
Szaktanács elnöksége irányelv
ként a következőket javasolja: 

A munkásvédelmi őrségek 
önkéntesség alapján, az üzem 
különböző részlegeinek, mun
kahelyeinek dolgozóiból ala
kulnak úgy, hogy 

A szakszervezetek elnök• 
séi:ei, a szakszervezetek 
megyei tanácsai és a terü· 
len bizottságok segítsék 
és kísérjék figyelemmel a 
munkásvédelmi őrségek 
tevékenységé� gondos· 
kodJanak, hogy a jó ta• 
pasztalatolr. gyorsan 'köz• 

kinccsé váljanak. 

A Szaktanács elnökségének 
meggyőződése, hogy a mun
kásvédelmi őrségek mozgalma 
nagyban hozzájárul a gyárL 
munkahelyi közösségek szem• 
]életének, a dolgozók tudatá
nak formálásához, a munka
körülmények javításához, a 
baleseti veszélyek megszünte
téséhez. Sok-sok dolgozótár
sunk életét, testi épségét és 
egészségét óvjuk meg, hogy 
ők és családjuk megteremtői 
és élvezői is legyenek épülő, 
szépülő társadalmunk vívmá-

1 
nyainak. 

Előzzük meg a balesetekeU 

Takarékossággal készülnek 
november 7 megünneplésére 

úthenger középjavftását, amit 
a budapesti géptelepnek kel
lett volna elvégeznie. A helyi 
javítás mintegy 2500 forint 

lehe&óleg minden baleset• 
veszélves Uzemr&zben és 
minden műszakban legye
nek munkásvédelmi őrök. 

A megbízatás meghatározott 
időre (egy vagy két hét) szól, 
ma�d az őket felváltó mun
kásvédelmi őr lép szolgálatba, 
Az őrség tagjait röpgyúlésen 
választiák a munkabrigádok 
tagjai vagy a műhely, a ter
melési egység dolgozói, 

A sz«i tesi építé6i fónöklség 
Szeged-Rókus gépállomásának 
dolgo:r.ói. m-.zemenó takaxé
koss�l készülnek n<YVember 
7 megünneplésére. A gápállo
másh.oz tartozó üzemegységek 
október első dekádjában már 
több szép eredményt tudnak 
fel.mutatni. 

Tótka Ká.N>ly voltos szabad�rl �N!ndezés meg"7.akít6 isz!geteláin„k 
megtakarítást jelent. L= 

Szeged -� a �� ...:'
1

�os György felv.) 
................................................................................... -.......................... . 

A villanyszerelő műhedy 3 
dolgozója négy darab aláverő 
vibrátor tekercselésénél össze
sen kétezer forintot takarított 
meg. A motorszerelök Zója 
szocialista brigádja régi anya
gokból elkészítette a vill.amoo 
és a benzines csavarozók hid
raulikus próbapadját. Ezzel le
hetővé válik a kijavított gé
pek terhelés alatt való kipró
bálása a műhelyben. A próba
pad elkészítésénél kb. 1800 fo
rint megtakarítást értek el. 

Nemzetközi vas·útorvosi tanácskozás B_odapesten 
A munkásvédelmi őrségek 

és a munkásvédelmi őrök leg
fontosabb feladatai: 

1. Tanácsot adnak társaik
nak. hogy miképpen kell biz
tonságosan és az egészséové• 
delmi előírásoknak megfele
lően dolgozni. KülÖ1lös figye
lemmel foglalkoznak az új 
munkásolckal, a vállalaton be
lül más munkahelwe áthelye• 
zett dolgozókkal és a fiatal
korúakkal. Elvtársi módon fel
lépnek azokkal uemben, akik 
veszélyeztetik saját maguk és 
mások testi épségét, egésué
oét 

2. Ügyelnek az egyéni védő
felszerelések és védőeszközök 
rr.ndeltetésszerú használatá
ra, a munkásvédelmi rendsza-
bályolo betartására. 

Október 2 és 4� között 
I 

tegségek elleni küzdelemről 
tartotta Budapesten a szocia- tárgyaltak a részvevők. A 
lista országok vas-úti nemzet- 1 tanácskozáson megjelent és 
közi együttműködési szerve- 1 felsz&alt a Szovjetunió, a Né
zete vasutas ocvosi szakértői met Demokratikus Köztársa
:nunkabizottságának tanácsko- aág, a Csehszlovák Szocialista 
u\sát. Eren a tanácskozáson, Köztársaság, a Bol.{;,ir Nép
amcly a Royat-szá.lló külön- köztársaság, a Román Nép
termeiben folyt, a Német De• köztársaság, a Lengyel Nép
mokrati.k.u.! Köztársaság vas- köztársaság és a Magvar Nép-

A gépállomás műszaki do1- útjának képviselője, dr. köztársaság képviselője. Az ál-
gozói felülvizsgálták a gépek 

I 

Sdiunk elnökölt. Az OSZZSD landó szakértői munkabiwlt
üzemanyagfogyasztását és új f6bizottságot Zdenek Sle:zák sá.gnak a Mongol Népköztár
normákat állapítottak meg. képViselte. saság is tagja, a budapesti 
E1,mek er�ényeként }:l�Vi A budapesti ta;nácskozáson 

l 

ül.és� a�ban nem küldte el 
k:� for:!nt megtakantása a vasutas dolgozók alkalmas- kepviselrot. 
válik !ehetové. sági vizsgálatairól, a mentési A budapesti vasútorvosi ta-

A géPállomás elvégezt.e 181 ügyekről, a foglal:kozási be- nácskozás részvevői elhatároz. 
/ 

ták, hogy á vasút-egés:z.ségüg�· 
aikalmazott módszereit a népi 
demokráciák között egysegesí
teni fogják. Külön kiemelte a 
tanácskozás az orvos.i tapasz
talatcserék jeJ,entőség,ét, me}yet 
ez ideig a magyar vasút ha
gyott különösen kihas.zn.álat
lanul. 

Elhatározták, hogy az 
OSZZSD főbizottsághoz elő
terjesztik, hogy az állandó 
munkacsoport elnöke minden 
évben részt vegyen a nem
zetközi együttműködési szer
vezet által összehívott minisz
teri konferencián. 

A legközelebbi vasútorvosi 
tanác�,kozást 1962. jűniusában 
Varsóban tartják, ahol ezzel 

3. Ügyelnek a munkahely 
rendjére és tisztaságára. Célunk a vörös vándorzászló elnyerése 

egyidőben megrendezik a· II. 
600 óra társadalmi munka vasútorvos.i tudományos ülést 

4. FigyelemmeL kisérik, hogy Debrecen fűtőház az utóbbi Most. az őszi forgalom idő-
a gazdasági vezetés hog11an két félévben elnyerte az élii2lem szakában újabb 25 brigád kap
gondoskodik a bizton.ságos és cúnet és a jelenlegi eredmé- csolódott be a szocialista cím 
eoészsér,es munkakörülmé- nyek is biztatóak. elnyeréséért folyó versenybe. 
n·yekről. Ezirányú tevékenysli- A fűtőház dologozóinak első Szakmai tudásuk növelésével. a 
pukben támogatják a aazdasá- félévi srenrnegtakaritása 6 mil- legjobb munkamódszerek átvé
gi vezetőket. Felhívják a aaz- lió forintot eredményezett a telével igyekszenek megfelelni 
dasár;,i vezetés figyelmét a népgazdaságnak, Ezt a kiváló � nagyobb feladatoknak. Nagy 
hiányosságokra, javaslataik- eredményt a vontatási teljesít- gondot fordítunk a balesetek 
kal segitik azok megszünteté- mények fokozása közepette ér- csökkentésére is. Ezért munka
sét. 1.ük el. A sikerek nem szültek védelmi őrséget szerveztünk, 

!i, Figyelemmel kisérik, hog11 elbizakodottságot és a lehető amely újra és újra felhívja 
a munkahelyen történt balese• legjobb munkával készültünk dolgozóinkat a fegyelmezett, 
teket körültekintően vizsgál- az őszi forgalomra, mert tud- körültekintő m\l'llkára. 
ják ki és történjen intézkedéJ tuk. hogy legalább 20 százalék- Az ósti forgalom sikeres tela veszélyforrások megszünte- kal több árut kell elszállíta- jesítésével az eddigi élüzem tésére, a mulasztók felelős• nunk, mint tavaly. kitüntetések mel.lé szeretnénk ségre vonására. A javítási terv szerint ké- kiérdemelni a Minisztertanács 

Ii. Azokat a hibákat, ame- szítettük elő a mozdonyokat az és a SZOT vörös vándorzász
tyeket felhívásuk alapján nem őszi forgalomra, hogy ebben az laiát. Kommunisták és pártonszil.n�etnek meg._ jelen:ik a �i- ldószakb3:n �k kisebb� múl- kívüliek. a meglevő és a leendő zalminak, muhelybizot�sa�- h�tat13:1 Javitásokat kel!Jen el- szocialista brigádok tagjai egynak vagy a, �za.�s�ervezeti bi- vege�unk. A moz�onyok m�g- aránt azért fáradoznak moot a .znttságnak es kerik azok, va• 

1 
!elelo állap0ta réven most b1z- 1 d b _, fűtőházban tamim a társadalmi munkás- t-0sítalni tudjuk a menetrend l e ree=.., ,· 

védelmi felügyelők segítségét. szerinti közlekedést. Marosán Pá.l 

Szeged állomás dolgozói szép 
eredményeket értek el az idén 
a társadalmi munkában. Ta
vasszal virágokat ültettünk a 
Május 1 parkba, amely az ál
lomás környékét tette csino
sabbá. Ennél a társadalmi 
munkánál Korom Pálné szo
cialista brigádja dolgozott a 
legtöbbet, összesen 108 órát, 
Csak egy órával kevesebb tár
sadalmi munkát végzett itt 
Rigó Szilveszter szocialista 
brigádja. 

is. Ezt megelőzőleg a Német 
Demokraiikus Köztársaság 
rnsútja Lipcsében fog össze. 
vont vasút.orvosi és közl<eke
<;lési orvosi értkezletet tartani. 

A budapesti tanácskozás 
rr.egállapította ,·égül az 1962. 
éVi munkatervet és a tudo
mányos témákat. A tudomá• 
nyos témák közül egy témát 
említünk: ,.A mozdo-nysze
mélyzet egészségügyi gondozásának irányelvei" címen tudományos értkezést készfte• nek a vontatási dolgooók beVárosunkban a közelmúlt- tegségmegelőzése érdekében. ban újabb lehetőség nyílott A tanácskozás részvevői az társadalmi munka végzésére. ülések befejezése után megAz újszegedi fürdő medencé- tekintették a budakeszi vasjének építését mi is segítjük. ufus tüdögyógyintézetet a ba· A1:}omásunk • dolgozói . közül latonfüredi gyógyházat és a rruntegy kettoszázan eldtg 600 mozgó laboratóriumot. Kü!órát dolgoztunk itt társadal-1 földi vendégeink a bemutami ';lu_nkáb�. A már emlitett tott magyar vasutaseg,észség. szocrnhsta bngádok ebben a 

I 
ügyi berendezések fölött e1ismunkában is jó példát mutat- meresüket fejezték ki ta.k. Tóth András . 

B. L 
"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�''''''''''''''''''''''''�'''''�''''''''''''''''''''�'''''''�'�''''''''''''''''�'''�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�''''''''''''''''''�''��,,,,,,,,,,�,,,,,,, 

Szeretettel köszöntiük az SZKP XXII. kongresszusát! 
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LÁTOGATÁS A KECSKEMÉTI GÖCK ÖNYVfARBAN N,E ' r·✓1 z 1E 1T·K 
Meglepődik_ aki belép a 

I 
Ilvenkor nemcsak a könvvek , a �t, könyvtárba a nagy kecskeméti állomás szomszéd. benenúér6l döntünk. hAlnem J V�1J8araldxi. csomagolt &ágába� . levő kultúrotthon I megbeszéliülc SZ<'rt>e:iéSi ts a.oí- , ,.utánpqtlist". K�ep (ilkön�arszobájaba. Olyan kis · tacíós féladat4lnkat tii. l lomás.iö. csak 8 dolgozó van, 

hely1segben tartják itt a könr- / . !"'- könyvtári bizottság tag_ de baVQt"ll.a 3o-40 k&nyvet kiveket. �melyekre azt szoktak Jat rendszeresen végeznek szo- .

1 

olvasnak. Főként Jókai, Mik.-"!011dan�. Mh,a eg11 belép, ket- 1 bell agitációt a munkatetiíle- száth és Móricz könyveit ne-tőnek ki kell menni onnan". . .  tűkön. Killim&en Meszáros retlk. 

MIT JELENT AZ .SZVSZ V. KONGIISSZUSA 
AZ AUSZTRÁLIAI IOLGOZÓKNAI ? 

- Azért sZorultunk il11en kis I Gábor raktári visszkereső ért Sajnos, még netn mindegyilt AuottáZia egyike az�nak 1 ,'l.z ausztráliai ·zalt1ze1"\·e-h�lv,e -:: magyarázta Lázár 
j 

<-'l eddig jó eredményt, tucat- letéti könyvtáros végez jo a kapitalista ors,agokniik.

1 

zeti mozgalom 2 OOO OOO dolJ'!-nos konyvtáros. mert h�lui• n:vi 1T1unkatársával megszeret- munkát. Lakitelek. pályameste- ahol a nemze!JkÖ?.i "v.&kS:,M� gozót tömörit. A 5�8'k 2'JE'1"\'e• �eg problémákkal küszködik az tette az olvasást. re augusztusban lemondott " vezeti egyseg gond<1lata a leg- ;<!'ti egység nemzetkfüi szinallomá3. A kultúrotthonban · Szeret11ek-e ofrasni a k,ecs- köny,·tárosságrúl. Éppen ideje jobban eiter-jedt é8 ahol e-.ot a !  ten való megerősítésének kel1'!tt _helyet a�nunk az üzemi keniéti i•asutasok? volt, hiszen már több mint egy gondolat<.>t Jeg,i-nkahb w del- szük�égesS<ége a ,;zakszervezekony�anak es etteremn..,k i&, A kérdésre nem lehet egy_ éve nem vitt könyv"'! a srolgá- me?:ik. Az Ausztrátia-1 S.:ak- ti mo;,;galom mi-nden szekto-

eg:Y)lég alakuljon ki a azak
. zervereti mozga!o1n közvet
len cél .iainak E'iérése tnll!ké
b<"n. Az V. Sza.ksr.frvezeti 
Kong1e!-)5ZU'S napirendje ided
lis alapot nyűjt a közös vi
tá:khoz és az akcióegységre 
irányulo megegyezésekhez." _ _Az.ert így is van keletje a szerűen válaszolni. Az tény, lati hely dolgozóinak. 1 szen,ezet.i Ta7tacs (ACTU= rára felelósséget ró. ha biztu-'kony,-:'ek, amint a könyvtáros hogy 162 beiratkowtt olvasója Az olvasók általában betart- 1 Au�t-ml:an Council of Trr.de ,í,ani akarjuk a világ békémondia: a szel.lemi táplálék- van a könyvtúrnak és az első Ják a kölcsönzési idót. Aki k� Union) Or��ágo,; Blzor.tsága a lét. a nemzeti függetl ns�get '1'11:k. Az üvega_itós köny\•szek- félévben 2586 kötet fordult sik a könyvcserével. felszólitó Szabad. Sza kszeri,ez„t.ek ta�- �s minden ország népei élet

Képviseltetjük magunkat 
ren:yekben rendbe rakva sora-

1 

meg az ol\·asók kezében. Ez levelet kap. Ez rendszerint szen•e?.ete ul!yan. <le ennek szim·onalának emelését. J. Young: sidneyi szaksze,. k�ztk a _gazdag választék. Több nem rossz arány. de lehetne használ. De olyan is ,·olt. aki ellenére Igen . k ausztrál Elsórendű fontosságú, hogy i•e:etl elnök, az Au.sztrá.liai 
mmt haromezer kötet kön},·e 

I 

jobb is. Ezenkh·ül J �  !eteti félrnértette az udvarias hangú �zak�z<"n"f'Zeti akitiva bar-áfaá- minden ors>.ág népei me�- Dokkmunktuok Szak,z">"i:e�e
van en"'::k a góck?nyv�mak, k?nyvtá1· is i_nnen kapja a felszó!ítCtSt

_-
_ Dühösen _ _ ho�ta gi kapcsolatot t.ir: fonn a rgvezzenek abban. hogy bé- 11! tanácsának tagja: 

$ a km:wvállo':!'any ertéke
l 

konFeket. _ Ezek 1orga
. 

Ima v!ssza � �onyvet, és �tl�pett a S;akszeri•P:::eti Vi/ágsről'l!i- kébe
. 

n e
_
·
_
lienek. bármennyire .. A Szak,;zervezeti ,·1lág-

meghalad1a az ?tv_enezer fo- ugya::csak Jclentos, S?kan Yan- konyvtan tagok sora?ol. Az aea sza.kmai zerveze-te!ve,l, 1 különböznek is politikai vagy 
szövet.,;cg V. kongresszusa a 

nntot. S ez az értek havonta nak Kecskemeten, ak,k nagvon I ilyenek még nem ér!ik, hogy tagozataival. E>.E"n n",Hvák ·all· s· néze'eik es e, a fel- jövő nen:i':"tk_�zi szakszen·erendszeresen növekszik az 500 szeretik a jó könyveket és he- mások is szeretnének hozzájut_ közül tohben nyih,1 iwz:tto� j �-dat � Szaksze;.vezeti- Vihig- ,ett �lttikaJ<1t ,·et1ti előre, 
-600 forintos vásárlásokkal. tenként rendszeresen feJkere- ni a jó köny,•ekhez. juttattak el az SZVSZ-hez szövetségre vár ., 

, smeh'. 1rnden elnrom�s és 
sik a könyvtárat. I lyen ol\·asó amelyE-k Vl"5✓.atükrözi-I,; azt 1; 1 T �� . ht 

· 
F'é· h 1 

1 kolon,allzmus vegd Jelent-
Egyre több a könyvbarát 

Lázár János nagyon szereti 
a �önyveket és az olvasókat i�. 
':vlar hét éve gazdája ennek a 
1;:öny-vtárnak. Ez a legkedve
sebb társadalmi munkája . 

. - Hogyan dolgo7..ik a könyv
táros? - kérdeztük. 

- Nemcsak eg11edii! rt!gzem 
<'zt a munkát - vála�zolta -
Öttagú könyvtári bizottsá.gÚnk 
1,an és n.emtedéve-nként rend
szeresen tartunk megbeszélést. 

Márkus I stván 
jub i leumára 

tlete első útjára indult <'íll/ 
kislegény Abonyból a S.zolnoki 
Jármiíjavitóba 1936 szeptem
ber 10-én. Pályamunkás fia 
volt Márkus Pista. A zömök 
termetű, erős fiú a tanuló mű
helyben igyekezett elsajátítani 
a géplakatos szakma fortélya
it. Három ét•vel később már a 
;avítómúhel" kocsiosztál,iába 
került, Király Zoltán ali,ózla
katos csoportjába. Zoli bácsi 
nagyon megszarette a szorgal
mas fiút. 

A felszabadulás Már-
Tws Istt•án-nr1k fa mPnhncta a 
továbbtanulás lehetőségét. A 
múhely vezetöséqe művezető
tanfolyamra küldte, amit ki
tűnő eret:lménn11eT t"PQZPtt, Az
után tovább tanult és 19.,8-ban 
végezte el az ipa.ri techniku
mot. Előbb művezető. majd 
minőségi e llenőr lett, .ielenleg 
a kocsiosztály altiázjavít6 rész
legének reszortt'ezetője. Mű
szaki főintéző lett az egykori 
kislegényből . . .  

Osztál•1ának dolgozói szere
tik. felettesei mer:,becsiilik 
Márkus Tstvánt. A'.'! üzem bPn 
eltöltött 25 es?tend<?i.Snek iubi
leumát meqii,,.n°pelte az épéu 
osztály. N"m kaphatott volna 
szebb dicsérl'tet, mint amit a„ 
osztáh1t•e,:ető mondott rófo a 
húsé(ljut11lom iitadásakor: .,Egy 
igaz ember • . .  " 

Cseh Zoltán 
Szolnok 

Cementszállító ciszternák 

A szoviet zsdánov; nehéz
gépépitő múvPkben elk<ls,-ft�f
ték a leg1í,j,,bb c0mPnt.•,,állít6 
ciszterna mintar,-,ldánuót. Az 

ú; ciszternák befogad;, képe•
sé11e a réqihe7 hasonlóan 60 
tonM. Berend0zk•<' azonban 
korszerűbb a rériinJl. A lP.f01-
tó szerkezettel eo11ütt spt>riáFs 
pneumatikus kirakodó kés.fi
léket allralmaznak. Az tíi. 
nérn,ten(lelyes ciszternfl<'1t a 
kompressznros bere'!'!dezfss0l 
ellátott állomásokc>n tud;ák 
üríteni. A tapasztalatok azt bi
zon,ritjá.k. hoQ11 az ú1 cem.ent
s;,-állít6 ciszternák sepítsél]évP.l 
lényegesen me,.,,,.,,,,rsul a ce
ment ki- és berakása. 

például Ulrich József pá_ly�- A családtagok is olvassanak ielc-ntt,<éget. a!11<"!ye,t ausztrá- ! . . " . n(I ' a 
7 

m e:ige r -� ,  hel1. . . , . .. munkás A könuvek reven 1· d 1 •. S k . ' Munkások s_ak.szen rzete 
I A Szakszervezeti Vua,,<>szo-

olyan helyekre jutok el, me- A könyvtári blzottsag szen·e- Világ ro,·etség v. kon//re,szu- ne · · . • . . vet-seg • -�ngre,,sz.usanak 
• ,, t:1 1a o goun a ... za -�zervezett 

I 
k elnöke · • v k · 

lyekPt másképp soha meg nem zési kampanyra készül. Terve- ,ána•k tulajdonítanak. Ime né- ".A :5zakszervezeti '\:1\ag-
1 

példat kell adm a ka�llahsta 
ismernék" - indokolja köny- zik. hogy felhívást kijldenek a hány n,·il:'ltkoza! ; 1 swvets":g . V. ko1;�res�zusa orszá�ok s7..af,s�n-ezd.1 moz• 
vek Iránti szeretetét. :E:vek óta dogozók otthonába, mert biz- olyan 1dopontban ul �sze, galmanak egyseg- e szohda-
ide jár Rédei E:t"a, a fútöház- tosra \·eszik. hog\• az asszo- Az e1tységért amikor a kapitalizmus ha- ri!ási politikájáról. amely po-
!önök lánva. Eleinte a mesés- nyokat és a g)"erekeket érde- n>·atlása. valamint a proletár- litika elengedhetetlenül szük-
könyvekkel kezdte, azután az kelni fog ja a könyvtár és ta- mindenkinek harcolni keíl mozgalom és a szccial ista vi- �éges ahhoz. hogv biztosítsák 
ifjúsági regények jöttek. ma lán nem is tudnak arról . hoi::y . . . !ág erejének rendkívüli nö- a dolgozók jobb jövójét. 
már ő is a vasútnJl dolgozik a férj, az édesapa munkahe- R. G,et=elt: a_: .

. 

Ausztrali!11 

I 

vekvése a lelkese

. 

dés új láng- Az hiszem, 

. 

Auszti·ália 
és a szépirodalmi és tudomá- lyén milyen kitűnő olvasási le- Vagl/esfog1.alkoza•11 ,. 1;1°1f!0zok jait szítják fel a dolgozók- szempontjából fontos, hogy 
nyos könyvek között válogat. hetőség kínálkozik. Szakszervezeté11ek fot,tkara : ban. kép,·iseltessük magunkat ezen 

A szocialista brigádok tag- Bekapcsolják a szervezésbe a .. A Szakszerveretl Világszö- Bár az Ausztrál!a! Szak- a ko1_1gre:"..s_.zus'?.11. A_ Sza�ze:-
jai rendszerint beiratkoznak a bizalmiakat is. Azt kérik tó- vet-ségnek ebben az é\-ben szervezeti Tanács. egyetlen Yezetl V11ágsZl?,\'et,;e;:_ . _seg1tse
könyvtárba. Sajnos, nem !ük, hogy legalább egy új ol- :'vl"oszkvába összehívott v. vi-

1 
szak.-.rervezeti központunk. az get tu_ooa_ nekunk n�uJta_nl � 

mindegyiknél eredményes ez a yasót szervezzenek. Tegyük lágkonittesszqsa nagvfonto�- SzSzNSz-nek tagja, mégis tag- lelkes1tem tudna bennü_�k�t 
beirat.k:ozás. v�n amelyik egy- hozzá. hogy a bizalmiak mind- ságú !fli1;den szakszeryezeti «zervezetei er_5�en _ kh·án.iá�, harc�nkOOl::_ . amel�et to�tc

á: 
szer elvisz nehány könyvet, járt önmagukat is besze1"\·ez- tag szamara, hogy nemretkozt síkon akCio- nelrni sztraJk�o��nl� �or�1t 

_ 
azután elmarad. Dc olvan is hetnék és akkor dupla ered- ______________ s�. ellen, :1 B�:1ugy1 Toneny-
volt már aki csak beiratkozni mény lenne. konyv modos1tása ellen _és az 
jött. mert az vállalt kötelessé- Bő,·ítik a letéti könyvtárak orsz�gunkban _ eg_yre , sulyos-
ge volt, de könyvet nem akart hálózatát is. Agaugyháza, Hel- Mozgatható teteJ· ű fedett vagonok bix:o mun.kanelkül1>eg ellen 
vinni. Szó szerint értette a be• vécia, Kisny1r, Kerekegyháza, folytatunk. _ . 
iratkozást. . Kecskemét-Mári.a város állomá- Arthur Searle, a Muszeresz-• 

sokon kerül sol' erre. A kecs- Az altai vagonépito mü\·ek zárható. A mozgatás görgők ;.pari Dolgozók Egyesült Stak-
80-ból 46 olvasó keméti fűtőházban már kije- olyan négytengelyes fedett va- scgiú;i,gével történik. így egy szercezeoo sidneyi körzetének 

!ölték a letéti könyvtárost ls, gonokat készít, amelyeknek te- ember L, könnyen elvégezhet! titkára, a !idneyi Május 1 bi• 
A góckönyvtár .. fiókjai", a csak az kell, hogy jöjjön a tözetét mozl'(atni lehet. A vago_ ezt a múYeletet. A mo-ziratható zottsága nevében :  

letéti könvvtárak közül Kecs- , könyvekért. nok befogadóképes�ége 60 to. tető lehetővé teszi. a '6� � kire- .. A Szakszervezeti Világszö
kemét átrakó fütóház a legjobb, Az állomáson színes. ötletes a kocsiszekrény terjedelme 

k>is maximális gépesítését. Az v-elség V. kongresszusa nagy 
ahol Bakó Zoltán lakatos a le- plakátok és dekorációk hívják 120 köbméter. A tető középső új vaiwnok minta.,.,.1Mnyait cs:omény lesz a nemzetközi 
téti könyvtáros. A nyolcvan Iel a figyelmet az üzemi tartós kisérl-etnl!!k Ycte'tték alá �zakszervezeti mozgalom tör• 
dolgozó közül negyvenhat könyvtárra. melynek fejleszté- része zárt. mig a két szélső te- s csak ezután kezdik meg a t.éiiétél5m � a :s.id_neyi n'lúszer-
rendsreresen olvas. Most is sére é,·ente 9 ezer forintot ál- tőre,,z mozgatható. ki- és be- ,orozatgyártást; ipari dolgoz-ok �mérlylredve 
131 kötet van naluk. A letéti . doz a sz.akszervezet. Hiába no, -------------- \·árják határozatait. 
könyvtáros kéthavonként a 

I 
változnak az idők. a szólast is A Szakszervezeti Világszö-

feleségével együtt jön könyvet változtatni kell: .,Jó bornak i.s 
Vanda/,"zmus a sko'f vasutakon 

vetség IV. kongresszusa óta 
cserélni és kerékpárral viszik keli cégér . . .  ·• eltelt idő alatt sok országban 

A llfukolci Jánnfijavltóban bevált " szalagszerfi ja.vitás. Az 11j mód
azerrel ha.Yonta 270 vagon kerill fóvlzsi;ára. 2<111 pedig kö2'épjavltás'a. 

A javítás elfiG lépése a kocs.ik hibás alka-zelnek !e,,ur,eléR. 
{MTI Foto - Lajos György íe!V.) 

Nyugdíjasok hékegyülése 
Október 3-án békegyiílést 

tartott a nyugdíjas vasutasok 
Déli pályaudvari s7..akcsoport
ja. A békegyülésen az I. ke
rületi tanács képviseletében 
megjelent dr. Keleti Gyula ta
nácstag, aranyjelvényes béke• 
harcos, dr. Vaszkó Arisztid ta
nácstag, Raab Kálmán, a Déli 
pálylaudvar állomásfönöke és 

a budapesti bizottság képvi
seletében Pártai Jenő elvtárs. 

A békegyűlésen először a 
95 éves Uher Ernő nyugalma
zott föfelügyelőt köszöntöttük 
és szí,:ből jövő jókívánságok 
közepette átadtunk neki egy 
róla készült festményt. 

A skóciai vasutakon mind 
na.wobb gondot okoz a huli-
11ánok garázdálkodá.sa, 'l'<ln
dalizniusa. Az emberi mivol
tukból kivetkőzött fiatal.ok ha
talmas károk.at okoznak a vas
ut; berendezésekbe n, elsősor
ban a sumélykocsiparkban. 
A skót oosutak illetékes szer
t'ei a nyan hóna.pokban -
három hónap alatt - az aláb-

bi károkat áll.apították men: 
kárpitos munka ronwilás<1. 2497 
ablakbetöré.�, 14 694 ellopott 
1,a-1111 ös.�utörl t,i11a1111kö,,te. el
lopott ablakh1ízó s�í.ia.'<. és mPg
ronaá it poo(l!lás,:l?áló!c tömke
lege. A technikai felszrrelések 
rcmg/4lám pedig nemcsak ,.,n,,a_ 
ni k,árn'rat -'S személyi s•TiilP .�€'
ket okoz. hanem az üzemet is 
t•eszél11ezteti. 

Vasutasok népi egyeteme 

igen jelentékeny mért.ékben 
fejlődött a mozga,lorn és az V. 
kongres:.zustól azt várjuk, 
hogy ennek a gyors haladás
nak a !olytatásaképpen a vi• 
!ág dolgozóit tovább veze5se 
a jobb jövő felé." 

Az egység alapja megvan 

F. Purse, az Ausztráliai 
Épitőm unkasok Szakszerve-
zetének titkára: 

.,A Szakszen;ezeti Világ
wvetség V. kongress.2usa 
olyan eoemény lesz, ameiy a 
munkásosztály számára idö
szel'Ü és aktuális s nagymér-

A m062tkvai rendezőpáJyaud� 
l 

egyetemnek tizennégy osztá- tékben hozzá fog járulni az 
var fűtőházában társadalmi lya van. A forgalmi dolgc-zók , egé,,,: világ munkásosztályá
kezdeményezésböl népi egye- részére a dieseL és villamos- nak egységesítéséhez és erősí
temet indítottak. Ez az okta- mozdonyokról, Yalamint gaz- téséhez. 
tási forma eltér a Swvjetunió- dasági és politikai kérdések- Mivel valamennyi dolgozó 
ban működő munkásakadémi- ről. a javító munkásoknak a képviselőiként, szakszervezeti 
ák jel!egétól. A népi egyete- korszerű technikáról. az auto- hovatartozásl'a raló tekintet 
men az ország legnagyobb vál- matizálásról tartanak elóadá- nélkül jelen lehetünk és részt 
lalatának munkásai, alkalma- sokat. vehetünk a Szakszervezeti Vi-
zottai növelhetik gazdasági, lágszövetség V. kongresszu-
politikai és technikai tudásu- A rendezőpályaud\·ar dolgo- sának munkáiban. így meg-
kat és szélesíthetik múveltsé- zóinak fele jelentkezett a népi ya.n az alap az egész ,·ilág 
güket a kultúra minden terű- egyetemre. A foglalkozásokat dolgozói egységének megerö-
letén. hetenként egyszer tartják. !dó- sítésére." 

A népi egyetem előadói a 
moszkvai egyetemek profesz... 
szorai, neves mérnökök és a 
kultúra ismert munkásai. Az 

tartam négy óra. Az egyetem('( D. H. Thompson, a Gáz
a vasuti szállftás moszkvai gyári Alkalmazottak Szak
mérnöki intézetének profesz- szervezeténelc titkára: 
szora vezeti. A Szakszervezeti Világszö

vetség állal rendezett kong
resszusnak különleges jelen
tősége van. tekintve. hogy 
n emzEtközi szakszervezeti ta
lálkozó lesz. Új vasutak az NDK-ban 

Feltétlenül szükséges, hOlsY 
240 OOO köbmétert robbanó- ez a kongresszus minden le
anyaggal távolítottak el. Az hetó erófe�zítést megtegyen 
építésnél 147 OOO aljat és278 OOO egy egyséres nemzetközi 
tonna kavicsot használtak fel. s7.akszervezeti közoont meg

....... 

Ezután dr. Keleti Gyula 
szólt a megjelentekhez. ,.Ha a 
békéért akarunk harcolni -
mondta a többi között - ak• 
kor elsősorban saját csalá
dunk, ismerőseink körében 
legyünk szószólói a béke 

alakítása, a nemzetkö7.i szakA vonalat úgy építették, hogy szervezeti mozgalom e,w�ége-azok0n a legnehezebb tehervo- sítése érdekében. abból a 
natok is közlekedhessenek. célból. hog)· a szakszervr»eti 

Vasutas teltház-akció A rostocki kikötő a Német mor,galom ceyhangúan hallat-

A sza'kszervezet kuUúrneve- szak!lzerve-zeti központ kultúr- ügyének. 
lési és sportosztály& deeember nevelési és sportosz.tálya cí- Megbeszéltük időszerű prob-
10-én, vasárnap délutánra telt- mére. Helyárak:  12-28 forint lémáinkat is. A vezetőség be• 
ház-akciót szervez a. budapesti között. számolt a legutóbbi gyűlé
Jókai Színház P:'gogyln: Tekintettel arra., hogy a si!;n� ó� v�tt munkáról és 
Arisztokraták című haromfel- színház férőhelyeinek száma ku.lon_ lrnszo1;ete! ��ndott , _a 
vonásos vígjátékára. 1 501, ezért minden Igénylést �a'!'an Kat� futohaz Ve2:f;�o-

A tengerentúli f-0rgalom le
bonyolítására swlgáló rostocki 
kikötő építésével számos szállí
tási probléma merült fel. Mi.11-
denekelőtt az a feladat hárult 
a Deutsch.e Reichsbahnra. hogy 
vonalainak átbocsátó képessé
gét a berlini külső körvasút. 
valamint a köztársaság déli 
részei irányában növelje. D kr t.k K t . . hassa hangiát. emo a 1 us öz arsasag A szakperve7oti mozgatom 

mélytenge1i hajózásának már 150 éves fennállása során át• 

A jegyigényléseket a. szak- , kielégíteni nem tudunk. A seg�ek. amiért„ 20 nyugd1J1;s 
szervezeti bizattságok novem• 1 jegyelosztásnál a beérkezés 

l 
tagtarsunkat üdultette a nya

ber 14�-ig juttassák el a me- sorrendjét vesszük figyelembe. ron. 
g�•el blzo«ságokhoz, amelyek : Szabados Antal 
iisszesítve küldjék meg azt a I KuUúrnevelési és sportosztály nyugdíjas 

Szükségessé vált 200 km ma is egyik legfontosabb és landÓl:'n növ0ked"lt a szerve• hosszú fóvonal léte6ítése Ros- legkorszerűbb átrakó helye és zett dolgozók létszáma, a 
tocktól Berlinig. Május 18-án 

t ki fö I t . b mnzgalom ereie és ez sokat 
átadták a f-0rgalomnak a 3 ros oc vona a a resz en jelentett a munl<ások s7.á
Neustrelitz- Wahren-Lalendorf �ég régi pályaépí

.�
sbe oo_von-

1 

mi\r:'. A munka fo!v•ntása ér
közötti 75 km hosszú első sza- ták. Ez egy fontos osszekötő ka- dP.kEb0n azonban �obb ler,ne, 

k • it ·'t épftk ,�., \pocs az ország szí\"e és a ten-
1 

ha a �kszerve,:et1 mo7g;,lr,m 
aszres . A Vl!Su ez.,...,_ .. .. mée P<!Y"'ffitAS"bb lennP.. ahe-

nél 350 OOO köbméter lápos ta- gerre nyiló kapu kozott. lyett. hog,· megOFztott mozga-
lajt kellett eltávolítani. Abból Karl Heinz Gwnmich lom maradjon. 



1961. OKTÖBER 16. MAGYAR VASUTAS 

Naponta egymillió utas - Rekordteljesítmény az őszi 
csúcsforgalomban - Fejlesztési eredmények és tervek 

Szeptemberben ötvennégy irányvonat i11dult Dorogról 

Mit hallottunk a MÁV vezérigazgatójának sajtótájékoztatóján ? 

Németh József mjni-sz.terhe- j új pályaudvairok építése je-

1 

Füzesabonyig. majd Miskolci.g 
lyet.te.s .

. 
a MÁV vezé1igazga- '

. 
lent 5s 

. . 
költsége, igényel, de a villamo� \"ont.atas legyen. On

tója okróbf,r 4-én a vasút fej- i leher.őségekhez mérten intéz- nan Dlósgyőrig fogják k:iépí
iod&sérnl és felad<ltairól tar- kedésekei dolgoztak ki a z.sú- teni a villamos vonalat, A 
tolt táiékoztatJt a Magyar foltsag envhitésére. A Déli I távlati tel"vek szerint elöször 
Sajtó Ha::á ban. Beszámolóját • pályattdrn ron levő fordítóko- ' a szolnoki, majd a •zékesfe
a su:melyfor7a_l<>m helyzeté- j r�ni;o� eiJhel)'ezik _az állomás j hén•ári é;; azutan a 1·á:i vo-
nek 1.me�tetcse,·el kezdte. 1 ,·egebol é,; helrere peront na! vlllamo-,ta,-ara kerul sor. 

Elmondorta. h"g.l" 1 építenek a jövő tava,ss7.al. A I A második otéves t.en· so-
naponta átlag 1 millió r 

X11uf!a_ti_ pálya_udra ron _is kor- l rán 1 :i nagyobb ullomast s7;e: 
ember utazik a vasúton. �zeru,nest haJt:a,nak vegre. A I re1nek te! modern . b1zt s1to 
s ez több, mint négysze- Lehel ú(,i_ oldal?n le�•ú gyors- berendezéssel. Öt . �j mot�r-
rese a'.l. 1938. é,,i sze- aru _raktan 1;rnshova he!ye- 1 v1:natol kap a_ va.,ut. E�ek_et 

rnélvszállításua.k z1 k es oda varoterm<>t, penz- celgyorsvonatkent á.!11 [Jak • • · 
tárakat telepítenek. 1 forgalomba. Jelenleg külföldi A fo-gröbb utazás 3'-' ország Naponta 1 700-1 800 teher- cégekkel targya)ásokat foly-iparj központjai fel� iranyu!. vonat közlekedik. Az áruszál- tat a MA v di0.;elmozdonyok Külö-n&en nagy tömegek lítás most, az ősz, forgalom beszerzé-sére. utaznak a hétvégi és h<"teleji 

munkctsvonatokkal. Kimu- időszakában különösen na�·- A terv az, hogy a jövő 
tathatúan sok a keresztbe de a . tervezett szmlel meg 

I 
t'v végére 20 darab 3200 

utazás. Sokan júrnak például nem en el lóerős diesehoozdonyt kap-
dolgozni Budapestről Székes- A közelmúltban rekotd- junk. 
fel.érvárra és vi zont. Ezek a �lj_esítmény született

. 
az I Sturov6n a jövő é\r vegei·e 

keresztbe utazásai< jelento, osz, forgalomban: 1' OOO fejezik be a csehs1'1ovák-
kapacitást kótnek le. E7en az vagont raktak meg egy magyar közös ha1árállomás 
áldatlan áll�poton a helyi nap alatt. építéset. 
munkaerő alkaimaz;isával és Tavaly naponta több, mi·nt 
a megfelelö munkAsiránvílás- ezer vagont raktak meg cu- Még ma is sok a keresztfuvar 
sal lehetne segítenci Szükség kot-répával, az idei ószón ez a 
van arra, hogy a munkáltató- szám alig éri el a 750-800 Szó volt a keresztbe-szál1í
kat anyagi szempontból ·s ér- vagon-t. A sok felhívás é.s fi- tások problémájáról is. Gya
dekelie, mennyit utaznak dol- gyelmezteil"S ellenére sem kori e,et, hogy a Duna mel
gozóik. elég tervszerű a vállalaioK lő! viswek beton.kavicsot Mis-

rakodása. Szá1litásaik töl�bsé- kolera. Nyéklódhnzáról pedig 
Naponta 2260 személyvonat g� a hónap végére hagyják, Budapestre. Törökszentmikló

éjszaka és munkaszüneti na- son a téglagyár vagonba rak-Adatok bizonyítják. hogy pokon nem hajlandók rakod- ja a téglái, s ugyanakkor bécsak az uta$ok negyedrésze nj_ Ezzel sok nehézséget okoz- késcsabai téglát raknak ki Töutazik teljesáru menetjeggyel. nak a vasútnak. Jó eredmé- rökszentmiklóson. Az ilyesmi 25-tól 96 százalékig a legkü- nyek mutatkoznak a tehervo- jelentős szállítási kapacitást lönböz5bb kedvezményeket natok menetrendszerúségé- köt le. Azért tehetik meg ezt 
nyújt.ja a Yasút . . .  Ezek kö- ben. a vállalatok, mert az anyag zül a legtöbb. mintegy hat- árában nem mutatkozik. hogy 
százezer a félárn utazásra jo- Növelcszik a ,on1atópark honnan kerül a felhasználási 
gosító igazolvánnyal rendel- helvre. A rakodási id5k csök-kezók száma. A kedvezmé- A vasút fejlődesér:il szóh·a keiités-ében jó eredmén�ket 

. Az utóbbi három évben I vonta átlag 30 irányvonat ín
négyszer nyerte el az élüzem dult Dorogról. SzeptemI1erben 
címet a doro0i állomás. Most l 54 irán.yvona.tot tová.bb1tottak, 
mégis sok g�nddal küzdenek 

I 
főként Budapest, Győ1', �zol

az. állomás ,·ezelói. Nem a nok, Selyp és Hatvan fele. Az 
munka miatt hiszen az szé- állomáson szünet nélkül dol
pen halad mo;t is. A munka- goznak: a tol.aiómozdonyok, 
eró\·ándorlás me�szlin_tetése_ a j rendezik a kocsikat, ho� a 
nagy gond. Az 1den mar 45 on- megadott terv szerint mdul· 
kényes kilépője volt az á\!o- hassanak a tehervonatok. 
másnak. Azért van ez, mert a 
szénbányában maga.sabbak a Az irányvonat.ok összeálJí
berek. Most egy olyan tolat.ás- tásában példás munkát végez 
Yezetö i,-. el akar menni, aki három beosztottjával Mayer 
már 21 éve vasutas. Sebor Fe-- Sándor tolatásvezető. Munká
renc állomásfőnök mégis bi- jukat iól összehangolják a ne-zak.odik, hogy megolci:ód"k a kik segítő tolatómozdonnyal. probléma. 

_ Újfehértóról és Püspök- , - Különösen éjszaka nehez 
ladá11yból kaptunk 40 embert. a mi munkánk - mondta 
akiket most költöztetünk meg- Mayer Sándor. - A ,w,ppal 
felelö ottl10nba. a volt fűtőház megrakott kocsikat akkor so
megüresedett /egenyszáUására. roljuk a szereTvé-nyekbe. Nem 
Arra törekszünk, hogy megsze.. mértü.k le, de érezzük, hogy rettessük relii.k a vasutas éle-
tet. Munkaszeretö és fegyel- olykor legalább 40 kilométert 
mezeH emberel.:, reméljük. jó gyalogolunk a vágányok men-
vasttta.sok !e3znek. tén. 

11 OOO forint jutalom 
D01·ogon a szén és brikett

szállítás növekedése jelenű el-

űgyesmozgású fiatalok vég
zik ezt a nehéz és nagy :fi
gyelmet igénylő munkát: 
Dombai Tibor, Miklosi István 

nyek értéke évente 1 milliárd elmondta Németh elvtárs, hoztak a kb- és középál!omá-
300 mi!Lió forint. hogy tavaly nagy raksúlyú te- sokon bevezetett műszaki ,,z 1. 8Zám.ll tartalék to!aMesapata: Szököes Vince, �1il<lösi I><tván, Az utasforgalmat naponta herkocsikat sikerült beszerez- normák. Rövidesen kidolgoz- Mayer Sándor és Domoai 'l'J.bor. 
2260 �zemélyvonat bonyolítja ni .  A pályák felújítása, a hé- zák a műszaki normákat a 
le. Ehhez a négyszeres forga- zagnélküli sínek lefektetése is nagy.állomásokra is. 
lomhoz. csak 40 százalékkal jól haladt. V<':gezetül arra hívta fel a 
több kocsi áll a MA V rendel- Az; idén n)•olc 1350 ló- figyelmet a MAV vezérigaz-
ke,césére, mint 1938-ban. Az erős Ward-Lconard-tí- gatója, hogy milyen fontos a 
utasforgalom megkönnyítésé-- pusú mozdonyt ka.p a vasutas dolgozók utasítás sze-

sősorban az őszi csúcsforgal- és Szököcs Vince - Mayer 
mat. Ezzel kapcsolatos felada- Sándor vezetésével 
tait jól látja el az állomás. 
f;ppen aznap. amikor Dorogon Verseny a munkában és a tanulásban jártunk, kapta meg az állomás 

szocialista brigádja és Krasz
navölgyi Ferenc forgalmis� 
brigádja között. Mlndketto 
105,5 százalékot ért eL A har
mad'ik tur Gáspár Dezsó sro
cialista brigádja 103,6 izáza
lékot ért el. 

Nemcsak a munkában ver
senyeznek az állomás dolgozói, 
"f,liik. >69>-¼9..iiilH . 14 

Debreceni LaJ<)s �t�ezel(i 
a számtanpéldáva.l i>llikózik. 

hanem a tanulásban fs. tgaz, 
hogy ezt nem értékeli az 
üzemgazdász. de annnál töb
bet beszélnek róla a dolgozóik. 
Gáspár Dezső és Hartl József 
szocialista brigádvezetők érett
ségire készülnek. Számos dol
gozó pót.olja az általános isko
la osztályait. Nemcsak kifo
gástalanul dolgozik, hanem di
cséretre méltóan tanul is a 45 
éves Debreceni Lajos, váltó-
kezelő. Jeles eredménnyel vé.. 
gezte VU. á ltalánost. Az idén 
nyolc munkatársát szervezte 
be az általános iskolai tanulás
ra. 

Végezetül annyit, hogy az 
állomás vezetői jó kapcsolato
kat, egészséges együttmfkö
dést alakítottak ki SZ&'.:í..ófe
!eikkel, az üzemekkel. Kölcsö
nösen segítik egymás munká
ját és jórészt ennek köszönhe
tők az eddigi dicséretre mél
tó szállítási eredmények Do-re, a zsµfoltság enyhítésére MAV az ipartól. . rinti munkája. Csak Jegyel-

_az idén 180 új, négyten- JJ,·őre már 2000 lóerös Ward mezett.. pontos .szolgálattelje-
u több mint 11 ezer forint ju- Elénk verseny folyik az ál-
taimat a szeptemberben vég- lomáson. - Erről adott tájé- rogon. 
zelt jó munkáé,t koztatást Halasi András üzem- Lr-cz gelycs sz,imél�·kocsit ka- -Leonard mozdon:;okat fog- sítéssel kel'üll\etők.. .1>! & x!ID<i-

Ereaményeik' bízonyi\ják. gazdász. - Szeptemberben pott a rn.sút. nak gyártanii. !gy lehetőség kíl:"üli események. amr,,lyek 
Folyamatosan halad a régi nyílik arra, hogy a Bud�pe_st j nagy károkat okozhatnak. 

J favázas személykocsik felújí- -Misl.olc vonalon eloszor L. · 
hogy megérdemelték ezt az I holtverseny alakult ki Hartl 
anyagi elismerést. Tavaly ha- József forgalmi s:wlgálattevő 

tása, a vasváza ftás. A kocsik 1 ___________________ ♦ • ♦ --------------------
nagyrésze naponta többször 1 fordul és takarításukra gyak-
ran kevés idö jut. i 

Arról is beszámolt Németh 1 elvli\rs. hogy a szemé-!y,·ona
tok ma már elég pon1osa-n · 
közlekednek. Menetrend.szerű

Szerényen, de �redményesen 
kezdték a második félévet. S 
ha a jó folytatás nem marad 
el, minden bizonnyal sikerül 
újal>b oklevéllel gyara:pitaniuk 
a meglevők számát. 

ségük 97,5 szá?.alékos. Orszá- Hosszú tehervonat áll Gyön,. gos vis�onylatb�n azonban gyös állomás bejárati jelzőjénem. egyenletes �'. m�n�trend-
nél. Régóta ott állhat, mert a szeruség. __ Pécs., 

�ornyeken 99,1 
i budapest-misko!c műút vasúti Szeged kornye.<:n 

• 
99.2 száza- · átjárójának leeresztett soroml��os az_ ere_dmeny. Buda]!est , . . l "tt . d' ét oldalon 50;, kornyéken viszont 4--5 57aza- j poJa e O nun K 

lék k · · E t r lt ·ti ·· 1 «épjármú és loi:askocsi torlo---�� a 
te 

<:se:. 
11 

z e · e enu dott össze. Vajon miért veszte-cso en n1 e . 
gei ott a. szerel::ény, a-,.iikor 

Új kocsimosó berendezés az ,m.omásban csak egifetlen 

Fontos feladat a !_rulturál t 
utazás feHételcinek biztosítá
sa. Fejleszteni kell a kocsik 
tisztítását. Ezt a cél szolgálja, 
hogy külföldi példa alapján 
korszerű kocsimosó berende
zést építenek a Ny.ugati pá
lyaudvaron. Téli időszakban 

sok gondot okoz a kocsik fű
tése, mert kevés a fűtőkazán
kocsi. Intézkedés történt arra, 
hogy minden rendelkezésre 
álló es2Jközzel mozdítsák elő a 
szerelvények előfűtését. 

Sokat fejlődött az utasellá
tás, de még nem minden te
kintetben. A kosaras kiszolgá
lás tisztasága ellen még sok a 
jogos kifogás, Hiba, ho,gy az 
Utasellátó többet törődik az 
állomási vendéglőkkel, mint 
az utasok menetközbeni ki
szolgálásával. 

Szólt Németh elvtárs a 
jegyvizsgálók és a pénztáro
sok munkáiáról is. akik na
ponta találko21nak az egymil
lió utassal. Többségük ponto

személy'VOMt tartózlzodik? 

A rejtély csal@amar megol
dódott. A 342-es 60rozatú moz
dony a 16 ezrelékes emelkedőn 
nem boldogult a kOCsiklkal. A 
fű tő homokolt, a mo7.,donyve-
zetó pedig újra meg újra meg
próbálkozott az indítással, de 
hasztalan, a gép csak köszö
rült. Nem volt más hátra, mint 
kettéosztani a szerelvényt. 

J OOO vagon szőlő 
- exportra 

Amint a megosztott szerel
vény bejárt az állomásra, fel
tűnt, hogy a pályamunkások 
egész hada lepte el a pályát. 
Karbuczky Károly állomásfő
nöktől tudtam meg, hogy az 
egész vonalon folyik a felújí
tás a korszerűsíté&. Erősebb 
felépítményt kap a pálya, 
hogy a jövőben 411-es gépek 
és nagyobb szerelvények is 
közlekedhessenek Gyöngyös és 
Vámoogyörk között. 

san látja el szolgálatát, de - tppen ideje már, hogy 
még sok panasz is érkezik el- gorw.olta:k. -ránk, mert az á!lan
lenük. hiszen nem az utasok d6an nöookvó személy- és te
vannak a vasútét·t, hanem a herfargalomnak a régi kis gé-
vasút az utasokért. pekkel, a gyenge felépí�-

• • , , nyű pályá1i nemigen tu.dnank 
Hogyan enyh1t1k a zsufoltsagot? eleget tenni - tájékoztat az 

állomásfőnök. - A mindjob-
Az utazóközönség gy?kl·an l ban iparosodó Gyöngyös és a 

panaszkodik - de a vasut ve- környező termelőszövetkezeti 
zet& is világosan látják - 7<ózs,égek adnak munkát bőoon. 
hogy I Eddig ti:ibb m!nt 1000 vagon 

különösen a budapesti szőlőt kü!-dWn!k nagyobbrészt 
pályaudvarokon nagy a exportra. Ezenkívúl naponta 

torlódás. 40-50 vagon követ, cinkport, 
A pályaudvarok átalakítá�a, surfát, szenet és tűzifát ra-

Ószi 1·iport Gyö11gyösról 

lrunk. Leadási darooáru for- 1 vámosgyörki fajtából, akik a 
galmunk havonként 5000-6000 ' szó igazán vett értehnében él
téteL között váJtozik. Hasonló nek-halnak a vasútért. 

HOf/'11 mi a jó eredmények 
titka? Efü•ől hosszan lehet,ne 
beszélni. Maga az. állomásfő
nök i& sokat foglalkozott ezzel 
a kérdéssel. A többi között a 
jó kollektív szellemet és a ver
seny nyilvánosságát emelte lti, 
mint az eredmények fö i ·1ozga
tóját. A peronon el11elyezett 
versenytáblán állandóan :üiss 
eredmények szemléltetik a tú
rok, brigádok között folyó ver
seny állását, Ezenkívül külön 
táblán ott áll az igazgatóságok 
egymásközti versenyének ered
ménye. Erunek a móászernek 
ö.5ztönzó hatása van az állomás 
dolgozóira nézve. 

a feladás is. 
Az- á/lomásvizsuá[at: öilfs A felvételi épület előteré- o 

böl fel sem tünik, hogy ez a 
kis tele;pállomás mllyen moz
galmas nap0kat él az őszi hó
napokban. 

- Innen a peronról valóban 
11.em s<lka.t látni, raktári txígá
nyaink ugyanis a felvételi épü
let város felőli oldalán helyez· 
kednek el világosít fel 
Karl>uczky Károly. - A ra.ko
dások zöme ott bonyolódik Ze. 
De így is szűken vagyunk. 
Elkelne még egy raktári vá
gány. Uj raktári vá{lányunk a 
város északi része felől az 
AFORT telepe miatt zárt. Igy 
gyakran megtö-rténfk, hogy egy 
ta.rtá.l.y beállítása miatt 20-
25 ra1wtt vagy rakodás alatt 
álló kocsit kell kihúzni. Ilyen
kor a MEZÖKER vezetói jog
gal méltatlanlcod11ak. 

Erről a problémáról nem vé
letlenül beszélt az állomásfő
nök, mert amint eindultunk a 
raktári vágányok felé, ezúttal 
is egy tartálykocsi beállítása 
miatt szakadt félbe az export
szölÖ berakása. 

- Az ilyen esetek miatt a 
munka hevében gya-1,ran össze
koccanunk az állomás vezetői_ 

-·veL - mondotta Vaczu.!a Ká-
roly. a MEZÓKER forgalmi 
osztály vezetője. De mi 
m-ást te-hetünk, ha. egyszer az 
igényeink nagyobbak, mint 
amit a vasttt kielégíteni tud. 

Egyébként a kapcsolatunk jó 
az állomás vezetőivel. TóliJ.k 
minden segítséget megkapunlk. 

Ezután a dolgozók munkájá
ra, helytállására terelődött a 
szó. A főnöki irodában látható 
oklevelek mindenekelött arról 
tanúskodnak, ho,gy az állomás 
kollektívája szorgalmas embe
rekből tevődik össze, Abból az 
adácsi, gyöngyösi, karácsondi, 

- Az -utóbbi háram évben 
négyszer nyertük el a;z éL
ii.zemi címet, illetve részesül
tü1.k vezérigazgatói elismerés
ben - · 1>üszkéfüedik a • főnök. 
- A harmadik negyedévben 
is erea.ményesen dollJl()ztunk. 
A kocsttartózkodá.ibain 108, a 
k.ocs&kihasználásban 107,4, a 
menetrend.szerinti vonatindi
tásban. pedig 98 százal.é:kos 
eredmén.yt értünk el. Az sem 
utolsó dolog, hogy az eltelt há- Ez a módszer nem újszerű. 

rom év alatt az átiomásvizs- Nem a gyöngyösi vasutasok ta
gálatok során ötös osztályzat- lálták ki. Ők is má.,,hot látták 
nál nem kaptunk rosszabbat. először és mint a verseny 

Mivel az állomás élüzem- e�yik �?zét. eredmé�yesen 
szintje 106 százalék, a fenti l �a�azzaK. Érdemes kovetm 
adatokból nem nehéz megálla- peldáJukat. 
pítani, h<Y'.,,y Gyönzyösön jól (visi) 

Tíz oldal módosítás 
Október 1-én lépett életbe az vat-.ában „Pe.nteháza" állomás

új árudíjszabási kilométer-mu- név helyesen „Petneháza"; a 
tató. Azt reméltük ettöl, hogy 216 táblázat oldalrovat.ában 

könnyíteni fogja munkánkat. A „Já�a tis'' állomásnév he
régi á.rudíjszabási kilométer- lyesen „Jánkmajtis". 
mutató ugyani&, mely 1955 ja- aJ , ek nuárja óta volt érvén(ybeln, ren- V osággal hemzsegn az 
geteg J"avításon ment keresztül. ilyen hibák az új árudíjszabásí 

kilométermutatóban. A módosfA közel hét esztendő alatt 181 tás, amely a hibákat igyek-jantást kellett átvezetni rajta. szik javítani, zárójelben meg-R�nyeinket csalódás Vál- jegyzi, hogy nyomás közben totta fel. "'Még életbe sem lé- történt változásokról és sajtópett az új . kilomét�rmutató, hJba-helyesbítésekről van szó. am1lwr �egJ_elen_t,,a hz oldal_as _ 'úgy látszik. virágnyelven l. szamu mód�it�, szin�e Je-- így nevezik a hanyag és felülelezve, hogy meg uJal>b vál'.?z- tes mi.mkát. Felháborít ben-tatásokra s7,ámfthatunk A tobb .. h k l mint 300 oldalas kilométennu- mmket, hog:l'. l_e etne „ o yan 
tató · t · d ld 1 • · t \ emberek. akik llyen konnyen S7;-Ln � rr,un en ? ? ar� JU pazarolhatják munkaidejüket egy-ket Jav1tás. Peldaul ily� 1 és a papírt. Ha nem tudták nek: ,,a 22. oldalon: Alsónyek I f 1 r lk · ·t · "é •t állomásnál az 1. rovatból az me� e e _oen e es_z1 em

_. 
nu r 

,SZ'' betűt töröljük és helyet- ad� ki e�t. a /'báktol hem
te .. T" betűt írunk" . .. A 310. ol- z,ego utaSitást. 
dalon: a 212, táblázat oldalro- Hoffma.n József 

Kiváló alvázlakatosok 

A szolnoki jármújat:ltö ko• 
csiosztályán már általánossá 
vált a szalagszerű l,ocsijavitás. 
Csak Bagi Miklós dolgozik a 
suslagon kívül öttagú alvázla
katos b1igádjával. A javításo
k= kívül korszerűsítéseket és 
átalakításokat is végeznek. A 
Bagi-brigád legutóbb egy Iz ko
csi átalakitásával a miniszíé-
1iumi szakértők elismerését is 
luvívta. 

'Úgy dolg-0znak, hogy javítá
saikat nem kell utólagosan ki
ig&zítani. Ez az alaposság az 
eredője egyenletes tervteljesíté_ 
sliknek is. A régi szckrénytá
mok, mellvasak és más anya
gok felhasználásával sok új 
anyagot megtakarítanak. 

A Bagi-brigád tagja Ruskó 
István, Bodogh Máté, Papp 
Sándor, Soós Gyttla és a fiatal 
Dudás István. Valamenyien 
szervezett munkások, fegyelme
zetten, lendületesen dolgoznak. 

-- ■ - ■ --

Az alkoholiZJnus ellen 

Megyénkben eh;őnek Békés
csabán alakítottak alkoholiz
mus elleni bizottságot. A bi
zottság elnöke Zádori Lajos, a 
vasuta.sszakszervezet titkára 
lett. A bizottság rendszeresen 
tart fogadónapot. 

Nehéz feladatra vállalkoztak 
a bizottság tagjai : igyekszenek 
megmenteni a végveszélytól 
cz-0kat a dolgozókat. akik az 
alkohol rabjai lettek. Azt sze
retnék. hogy újra boldog csalá
di otthont teremtsenek ott. 
ahol a mértéktelen italozás 
már-már szétrombolta a csalá
di fészket. Ehhez a szép fela
dathoz segítséget vár az alko
holizmus elleni bizottság min
den becsületes dolgozótól. 

Nálunk, a vasútnál különö
sen jelentős az ilyen kezdemé
nyezés. Szolgálatunk megköve
teli, hogy mindenki józanul végezze munkáját. Egy ittas vas
utas százakat sodorhat életve
szélybe . . .  Az alkoholizmus 
elleni bizottSág az egész vasutas kollektíva támogat�sával 
reméljük. eredményes munkát 
fog végezni .  

Boldlzsar Gyula 
Békéscsaba 
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Vá1tozás a versenytáblán 
- Jogos kérelem 

Veszprém áUomás a jól dolgom szolgálati helyek közé ta';OO�k. A mellékvonali állomasrol mezőgazdasági terményt alig kell elszállítani hi
szen _a városban és környékén az. 1�! termelés a döntő. M�gls kiveszik részüket az őszi csucsforgalomból az állomás dolgozói. 

Hogyan? 
Erre a kérdésre az állomás 

versenytábláJa adta az első 
választ. 

.Farkas Tibor forgalmi sz.ol
gálaitevő brigádja nyerte a 
��adik negyedévi versenyt 
,a,2 ponttal. A második helye
zett Varga-brigád 72,4 pontot 
szerzett. 

A részletekről már Lesz 
János adta a tájékoztatást. 

- Augusztusban még úgy 
t:oit, hogy Vargáék könnyen 
nyerik a t:ersenyt, s az 1500 
forint jutalmat. Szinte behoz
hatatlannak látszott Z2 pontos 
előnyük. A fiatalokból á!!ó 
Farkas-brigád azonban na-
gyon rákapcsolt, s szeptember
ben 140,Z százalékra teljesí
tette a feszített kocsitartózko
dási tervet, a t:erseny döntő 
feltételét. Ezzel ők adták a 
legnagyobb segitséget az őszi 
forgalom lebonyo!ításáhöz. 

Közös erővel 

Alnikor a szép sikerhez gra
tuláltunk Farkas Tibornak, 
szerényen elhárította az elis• 
merést és mW1katársait di
csérte. 

- Nagyon jól egvüttmúkö
dött a brigádunk. Ha a tolató-

mi sz.olgálat rakodómunkásai 
derekas munkát végeznek, de 
mégis megtörténik, hogy néha 
nem győzik erővel a rakodást. 
Ilyenkor a KISZ-fiatalok is 
segítenek. társadalmi munká
ban. Erőfeszítéseik hasznosak, 
hiszen szeptemberben a 106 
százalékos élüzemszint felett 
teljesítették a kocsitartóflto
dá!;t. kocsikihasználásuk pedig 
lOÍ;,76 volt. 

,A szállitrnánvozási brigád 
Töth József szállítmányozási 
�rgalmi irányító vezetésével 

fél éve a szocialista cím el
nyeréséért dolgozik. Most fog
ják értékelni a brigád eddigi 

teljesítményét és az értékelést 
az októberi termelési lanács
kozás elé terjesztik. 

Hétszeres élüzem 

Az állomás eddig hétszer 
volt élüzem. Teljesítményeik 
eddig is meghaladják az él
üzem szintet, s ha a félév hát
ralevő hónapjaiban nem lesz 
náluk visszaesés, akkor bíz
vást készülhetnek a nyolcadik 
élüzem ünnepségre. Kiváló 
eredményeiket a jól összeko
vácsolódott., fegyelmezett kol
lektívának köszönhetik. Sok 
olyan lelkiismeretes vasutas 
dolgozik ezen az állomáson, 
mint Nagy Katalin árupénz
táros, aki havi 5000 tétellel 
dolgozik és a legutóbbi állo
másvizsgálat megállapítása 
szerint, hibapont nélkül végzi 
munkáját. 

A munkaversenyt jól szer
vezik. A szakszervezet gondos
kodik a megfelelő verseny
nyilvánosságról. Jutalmat csak 
a versenyben elért eredmé
nyek alapján kapnak a dolgo
zók. Jól bevált náluk ez a 
serkentő módszer. A versenyt 
most tovább fejlesztik. A ne
gyedik negyedévi feltételek 
közé bekerült a szakoktatási 
kötelesség teljesítése is. 

úgy véljük, a versenyszer
vezés módszereit és eredmé
nyeit tekintve, követésre mél
tó példát mutat Veszprém 
állomása. 

Lőrincz János 

Senki sem szereti, ha a 10-
rompót az orra előtt lezárják. 

Munkavédelem a pécsi lűtől,ázban 1 

Ebből gyakran konfliktusok 
származnak. S ha felnyitják? 
-. Ez Tendazerint úgy hat, 

A vasútnál a legveszélyesebb alkalmával n d' sé 'k 
mmt az idegcsillapító. Kivé-

selejt a baleset. Minden jó munkavédelmi �1ií;�so�at be: 
1 telt képez az , alábbi eset. 

eredményt leronthat. Ezért tartó dolgozókat és ·ó„ k  
f v�nat elhuzott már az or• 

nem lehet közömbös a balese- a hanyagokat. 
megr Ja ha� elott. Béni bácsi, a aorom-

tek alakulása, Korábban is Fűtőhá k t' , 1 
póor annalc rendje-módja sze-

g:i;a�an_ tárgyaltunk erről a tóbb sze��mJ�� 05� e�_r rint felnyitotta a sorompót. 
P;C5i f1:1tőJ:iáz�. tettünk Js a munkavédelem h;l zeJtEt 

Sz�katla� esemény -�övette a 
�ány '.'1tézkedest, melyekkel megelőzően ankétot i.artottun� 

m�ve!etet. A , kozforl!alom 
1gye!'eztünk felszámolni a bal- az összes műhely bizottságnál 

s�am�ra __ szab�a tett ut fe• 
eseti veszélyek :forrásait. Mind- j Dolgozóink sok hasznos javas� 

lol remult kialtozás hallat-
ez nem vol: eleg. latot tettek a biztonságosabb szott. . . . 

KoncentraU támadásra munkára Javasolták példá 1 . - Var3on mar/ Eressze 
volt szükség a balesetek a villanyhegesztő kábelek sü�- vi

�a a so�ompótl 
ellen. gős kicserélését. a vágánvok . fzt mar nem! - igy Bé-

Munkavédelmi hónap szerve- közé rakodott olajos sár eita- 1!' ba
':f'- - _Elvégre tudom 

�ével. megfelelő propagan- karítását, a közlekedési utak en
.:_ 

mi or! mit kell tenni. 
daval, komplexbrigád-viz.sgá- meszelését stb. Az ankétokon . fz eg szerelmére, csuk• 
latokkal sikerült javítanunk a dicséretet kaptak a jó munkát 111:. nu.i

r _le · · •  , - hangzott A 
hel;irzetet. A balesetek vizsgá- végzők és megrovást az olya- on'l!o�gore t:alt?zot� kérés. 
l�tanál '!;Ost már körültekin- nok, miint Bojá:novics András, ":egere kel! J�r�• a, d�g
tobben Jarun,k el. Nemcsak a aki az egyik mozdonyon védő- nak, 1!0!ul.'!lta Beni bacs,, • 
dolgozókban keressük a hibát, felszerelés nélkül dolgozott. felderito . utra i�ul(, Hama-

hanem az eset körülményeit, Minden területen megszer-
rosan mm�e rt  k,�e:ult. A so-

okait "! vizsgáljuk, elemezzük. veztük a munkavédelmi r'!
mpó 

k„
egben

1/�
lo 

hegyén A muvezetök rendszeresen őrségeket. 
ancr_a „ otve . 3am_bor kecske 

megtartják a szerszámvizsgá vergodott. Hatsó labait:al ele-
latokat. A baleseti oktatások 

Ezek naiqoi: sok ��ítsége� ad- inte úgy rugdalt, mintha fel-nak. A_z orseg tagia1 a legJobb jebb akart volna mászni Azdolg�zok. A szakszerv�ze�i bi- után lassan elcsendesed�tt. 

Miért egyszerre ? 
Pécs állomás dolgozóit nem 

érte váratlanul az őszi szállíl
tások me,ginduása. Az állomás 
vezetői a brigádokkal folyta
tott megbeszéléseken felhívták 
a figyelmet a szűk keresztmet-
szetek.re, hogy megfelelö Jegyen 
az állomás munkaszervezése. 

zot1:5ag m�nkavédelm1 mté:ru<e- Ez alighanem kimúlt _ d�i tervet megtárgyaltuk a jegyezte meg t:alaki. parts�ervezettel és a szakszol- - Ki bizony - hagyta á �ál_a� ve�tővel. A terv össze- a kárvallott és újra kér�i '.'ll.i�ánal a SZO� X. teljes kezdte a sorompóőrt, hogy ulesenek anyagát es � v�utas- eressze már le a sorompót a �zakszervezet elno�gének kecskével. Béni bácsi bele• 1�evonatkozó határozatát vet- egyezően biccentett hiszen a tuk alapul. kérés jogos volt. 
' 

További _célunk 1:Isősorban 0m, a soromp6or sem tud 
a dolgozok nevelese, szem- mindenkinek kedve szerint 

Felesleges felh'1va's s hogy _a_z eredmények még-
sem eleg Jok, annak oka nagy-
részt a fűtőház. Éppen az őszi 

!életük megváltoztatása. cselekedni. 
Olyan agitációs eszközöket 
igyekeztünk felhasználni eh
hez, mint a helyi sajtó, a fali-

- klnka -

A forgalmi i;o�b�n üte�e-
1 

tudatják egym,íssal az állomá- 1 forg�lom kezdetek�r állították 
�e7: kattog a táv,rogep, a táv- sok. Tehát mindenütt időben le fov1zsg;ára az állomásukon 
iroszafagra. rajzolódnak a jelek. 1 értesülnek arról is ha a sze- már megszokott és jól bevált 
A forgalmi szolgálattevő neki- 1 , b 

' diesel tolatómozdonyokat. Mind 
lát és olvasni kezdi, miről ad re ueny en van _olyan .. �s!, a négyet, egyszerre. Tudjuk, 
értesítést a szegedi igazgatóság amelynek rakomanya kulonle- hogy a fővizsgákat pontosan be 
forgalmi osztálya. - s felhá- g�s kezelést igé_'.lyel, az utasí-

1 
kell_ ta�i, de véle�ényünk 

borodik, aTcát a düh pírja önti tasnak 1rle{}feJ.eloen. szermt mas megoldást ,s talál-
el. !Jzen már az andaxin sem Természetes, hogy óuatos- hattak volna. 

seg,t, ságra szükség uan. De arra is, Sajnos. a 326-os sorozatú to-

újságok. orvosi előadások és 
filmvetítések. 

A műszaki vezetőket arra 
ösztönözzük, hogy a műhelybi
zottságokkal együtt havonta 
legalább egyszer balesetmege
lőzési ellenőrzést tartsanak. 

Szerencsétlen szám 

Felesleges murika felesleges hogy a szegedi igazgatóságnál latómozdonyokkal nem megy 

idotöltés hábor'tóa f'ez nap nap és máshol is óobban bízzanak olyan jól a munka. A kocsiren-
• , , dezők megszokták a gyorsan 

Tóth József �-- pénztáros, utári a forgalmi szolgálattevő- a forgalmi szolgálattevókben dolgozó_ . . dJ�OWQilYOkat. 
szállftmány-0zásl forgalmi irányHó. ket ezen az aLföldi áilomáson. és ne terheljék őket felesJ.eges Tény az is, hogy az előírt egy
eMpat ráért, akkoT segítet- KörtáviTatban közlik velük, munkát:al. Bosszankodva ségi<iők diesel tolatásra vannak 
tilnk a Takodásban is. Megtör- hogy valamelyik á llomásról el mondják, hogy már csak az hi- megállapítva. gőzgéppel ezt a 
tént, hogy egy-egy műszak al- fognak majd indítani egy va- ányzik. hogy arról is tát:iratot normát aligha lehet túlteljesí
kalmá1,-a! 4-5 gyűjtökocsit gont, amelynek rakománya az küldjenek: ,,Vonat érkezik az teni. Brigádjaink azért így is 

kiraktunk. Igyekeztünk óaví- - , •11 , • mindent megtesznek a siker ér-
, ursze,vénybe ér és ezért moz- a omasra, vigyázzanak a beja• dekében. A Gál es' a Zalavári 

Ha valamelyik dolgozót 
figyelmeztetik munkavé
delmi hiba miatt, azt be 
kell írni egy e célra kia
dott könyvbe és a dolgozó
val alá kell iratni a figyel• 

·meztetést. 
Ezáltal a szóbeli figyelme'zte
tés is nyomatékosabbá válik. 

A munkavédelmi intézke
dések végrehajtássa, a munka
menet ellenőrzése és a bizton
ságos munkára való nevelés 
mindennapos feladatunk, de a 
dolgozók biztonsága, testi ép
sége minden fáradságot megér. 

Nem vagyunk babonásak, 
de ezúttal mégis arról kell 
beszámolnunk, hogy szeren
csétlennek bizonyult a J.3-as 
szám. A Ceglédbercel-Csero és 
Cegléd között lévő sorompó
őrhely viseli ezt a számot. 
Október l-én 16,46 órakor nyi
tott sorompó mellett haJadt el 
arra a 4774-es számú vonat 
és elütött egy traklorrar von
tatott pótkocsit. A pótkocsi15an 
öt személy ült és közülük ket
tő súlyosabb sérüléseket szen
vedett. Jelentős anyagi kár 
keletkezett és a forgalom me
netében is zavarokat okozott 
a baleset. tani az együttműködést a szál- t '  • · 1  r t ' l h ba J.e ,,, . • ga asana , rendezésénél be kell a na , ne ogy j gyen. l3orgalmi szoltt�1attevók bn·gád-

hto feJ.ekkel. Megtörtént, hogy t 
,,.... 

a Mezőgazdasági Gépjavító 
arta�_i az F. 2-es -utasítás 911. S ha a szegedi igazgatóság jai a tervezett 9,2 órás kocsi-

Vállalat öt kocsit kezdett egy-
p

o
nt

:,at. S a végtelennek tet- mégis nagyo,i ót:atos akar zen• tartózkodási idöt a múlt hónap

szerre pakolni. A déli uonat- szo távíró szalagra a morse- ni, akkor tegye ezt valóban rö- ban 8,7 órára csökkentették. Eperjessy Ferenc 
Pécs 

A baleset oka nem a 13-as 
szám volt. Sokkal kézzelfog
hatóbb: a hanyagság! 

(-) tal így egy kocsit sem indít- jeJ.ekkel szépen leírják nekik viden. távirati sti!usban. Leitl Ferenc 
hattunk volna. l\1egkértük szinte szóról szóra azt az uta- _ ----.--.- -.----.... --.•.•.- ._..---•• -.• ----, -------• • -.._. --••• ---... --- .............. ., . -- ............ ·-·-.. ,. .. --..... ------". -� 
őket, hogy egyszerre csak ket- sítást, amit már régóta betéve 
tót rakjanak. Igy sikerült tu-dna k, s ha valami esetleg 
gyorsítanunk a kocsifordulót. nem ;utna eszükbe ott -van a 

_ Veszpr� állomáson je;C;Il· könyv az asztalfiókban. Bármi. tos �abaru !orgalom Z?Jlik. lc-Or elővehetik. Megyei elosztóhely van itt, s 
a havi forgalom meghaladja I A szerelvények összetételét 
a 40 OOO mázsát. A kereskedel- egyébként is megfelelő időben 

' � 

Jöjjön ki Obudára . • • 
Különös problémák egy állomáson 

·, , Utazás közben hallottuk, 
hogy leváltották az óbudai ál
· lomásfőnököt. Az állomáson 
sok a probléma, a rendezttlen 
dolog. Kíváncsiak voltunk ar
ra, hogy folyik itt a munka 
most, az őszi csúcsforgalom 
idején. 

Az első pillanatban feltűnt 
a tisztaság hiánya, s a nagy 
nyüzsgés a forgalmi irodában. 
A szolgálatban levő forgal
mista - nö létére - olyan 
hangon beszélt, mint egy ré
szeg kocsis. 

Amíg ott voltunk egy bal
eset is történt. A magasított 
rakodóálláson egy villás 
elektromos emelővel rakodt�.t 
az egyik vagonból. Az emelő 
első kerekei éppen a kocsiban 
voltak, amikor három gurított 
kocsi nekiütközött a rakodás 
alatt állónak. Az emelőgép 
felborult és megsérült. Csak a 
szerencsének köszönhető, hogy 
a rakodást \·égző dolgozóknak 
nem történt bajuk . . .  

Lemaradás tapasztalható a 
dolgozók szakmai továbbkép
zésében. Még az egyik sze
mélypénztáros is szakvizsga 
nélkül dolgozik. Van olya."l 
dolgozója az állomásnak, ak:i 
Füzesabonyból jár ide szolgá
latra. Rendszerint korábban 
megy el és érkezése is bizony
talan. A kocsirendezők és vál
tókezelők közül hat ember az 
isaszegi legényszálláson la
kik. Családjuk még távolabb 
vim, s ha hazautaznak, váLí
st,kra nincs tartalék. Az egyik 
vcnatmenesztö térfelvigyázot 
nem lehet éjjel egyedül hagy
<n, mert elalszik a szolgálat
ban. Legutóbb is az állomás
főnökhelyettes virrasztoU 
mellette. 

Vannak itt szociális gondok 
is. A kocsirendezők fürdóJe 
például egy bádogvályú. Me
leg víz nincs. Pedig egy kis 
gondossággal lehetne fürdöt ié
trníteni számukra. Az irodák 
zsúfoltsága gátolja a nyugcdt 
munkakörülmények kialakí
tását. A forgalmi iroda való· 
ságos átjáróház. 

* 

Ezek voltak az állomá�on 
szerzett elso benyomásaink. 
Azt is megtudtuk, hogy az ál
lomás dolgozóinak igen jó 
er.:dményeí vannak. Ebből a 
szempontból nem végzett ro�sz Nem volt célunk a mélyre
munkát a régi állomásfőr,ük. ható elemzés, hiszen ezt elvé
A munkafegyelemmel, az en,- gezte a közelmúltban tartott 
berek nevel,fsével azonJaTl. állomás-vizsgálat. De annyit 
úgy látszik, nem boldogult. megállapítottunk, ideje, hogy 

Bizc•nyíija ezt az alábbi nz- rendet teremtsenek az óbudai 
hány „apróság''. l állomáson. 

A szakszervezeti vezetőszer• 
\'ek irányító és szervez§ mun
kájának továbbfejlesztése ér
dekében: 

1. Fokozottabban kell töre
kedni a vezetőszervek maga
sabb szím·onalú kollektív 
munkájának kialakítására, 
különösen a határozatok vég
rehajtására, szervezésére és el
lenőrzésére. A vezetőszervek 
tagjai vegyenek részt a végre
hajtás helyszíni segítésében, 
ellenörzésében, időnként szá
moljanak be tapasztalataik
ról, folyamatosan vegyenek 
részt a vezetőszervek munká· 
jában. 

A szakszervezetek központi 
vezetőségeinek munkáját úgy 
kell fejleszteni, hogy országos 
szinten irányítsanak, ugyan
akkor teljes felelósséggel se
gítsék a párt, a SZOT általá
nos szakmaközi jellegű hatá
rozotainak végrehajtását. Az 
alapszervezetek operatív irá
nyítását, a végrehajtás meg
szervezését és segítését foko
zatosan középszervekre kell 
bízni, tovább kell növelni a 
közép- és alapszervezetek ön
állóságát és felelösségét a 
szakszervezeti feladatok meg
oldásában. 

2. A hatékonyabb szakszer
vezeti munka egyik feltétele, 
hogy a párhuzamos párt és 
állami szervekkel a szorosabb 
együttműködés szervezeti for
máit is kialakítsuk. Ezért a 
körülmények alapos figyelem
bevételével fokozottan meg 
kell kezdeni a szakszervezeti 
szövetségek létrehozásának 
előkészítését. 

Mindezek azt mutatják, 
hogy a szakszervezetek szere
pe, kötelessége és lehetősége 
ebben a helyzetben egyre na
gyobb lesz. A fejlödést mél
tóan segíteni, helytállni az 
egész szocialista táborban ta
pasztalható hatalmas ütemú 

A szakszervezeti vezetés szúivonala emelésének 

szükségesség e a szocializmus építésének időszakában 
II. 

fejlődésben csak úgy lehet, ha irányítását az eddiginél még 
po,itikai, társadalmi és gazda- elméiyültebb ellenörzö mun
sági életünk minden területén kával, előterjesztésekkel és ál· 
van erőnk, bátorságunk és talánosításokkal kell segíteni, 
képességünk elvetni az el- Mennyiségileg kevesebb hatá
avultat, keresni és alkalmazni rozatra, kevesebb elemzésre, 
az újat, ahol az előbbre viszi vizsgálatra van szükség, mert 
az ügyet. a meglevő határozatok alkal· 

A dolgozó tömegek elvárják, masak arra, hogy viszonylag 
hogy a vezetés és a vezetők hOSISzú időre megszabják a 
rendelkezzenek ilyen tulaj- szakszervezeti munka legfonto
donságokkal, hogy a vezető sabb feladatait. Az elkövetkező 
valóban legyen méltó az öntu- években a vezetoszervek mun
datos milliók alkotó tevékeny- kájában is a határozatok vég
ségéhez, lendületéhez. Ezért renajtásúnak szervezését, segí
szükséges, hogy a szakszerve- tését és ellenorzését kell a 
zetek állandóan szem elött homloktérbe állítani. 
tartsák a szakszervezeti mun- - A vezetőszervek mind
ka vezetésének kérdeseit és azokat a feladatokat, an1ely� 
mindenkor az előttük álló fel- ket az alsóbb szakszervezeti 
adatok színvonalára emeljék szervek is képesek elvégezni, 
azt. Az e célokért folytatott adják le közép-, illetve alap-
szakszervezeti tevékenység szerveiknek. 
megköveteli minden szinten - A szakszervezeti mozga
- felülről lefelé - a vezetés lom vezetésének egyszerűsité
munkájának magasabb szín- se érdekében a mozgalom ket
vonalát. tős irányítását úgy kell to-

Annak érdekében, hogy a vább fejleszteni, húgy az álta
SZOT és a szakszervezetek lános, szakmaközi jellegű fel
központi vezetőségei az alap- adatok elsősorban a SZOT és 
szaualynak megfelelóen még az SZMT-ok vonalán történ
magasabb színvonalú orszá- jtnek. A szakmai sajátos szem
gos irányító és szervező tevé- pontok érvényesítését kívánó 
kenységet végezhessenek, feladatokat pedig a szakszerve
megfelelő intézkedéseket kell zetek központi vezetóségének 
hozni. Egyszerűbbé, egysége- határozatai alapján, szakmai 
sebbé és hatékonyabbá kell vonalon intézzék. 
tenm a szakszervezeti mozga- - A SZOT-ban. az egyes 
lom irányítását. Ezt segíti szakszervezeteken belül és az 
elő a SZOT Elnökségének egész szakszervezeti mozga-
1960. IV. 27-i határozata ts, lomban jobban össze kell han
am ly kimondja: golni a vezetést, a vé�rehajtás 

- A SZOT, a szakszerveze- segítését és az egész ellenőrző 
tek központi vezetőségeinek munkát. Az egészséges szak
munkastílusát és módszerét mai szempontok tiszteletben
ja,itani és bizonyos mértékig tartása melbett, ahol csak le
módosítani kell. A mozgalom het és hasznos, össze kell fog-

ni a szakszervezetek politikai, 
szervezeti, kulturális és anya
gi erőit. Törekedni kell a 
szakmaközi és területi jelle
gű munka fejlesztésére, a la
kóterületen illetékes állami 
szervekkel való szorosabb 
együttműködésre, mert így 
erőink a munkások és a la
kosság egyetemes érdekeit 
sokkal hatásosabban szolgálja. 

A szakszervezeti mozgalom
ban a középszervek legfonto
sabb feladata a vezetőszer
vek határozatai végrehajtásá
nak a szervezése, segítése és 
ellenőrzése. Tapasztalható, 
hogy jelenleg a középszervek 
túlnyomó többsége nem ilyen 
stilusban dolgozik, hanem az 
országos vezetószervek mun• 
kastílusát alkalmazzM megyei 
szín ten is. Ezzel erőiknek je
lentös n,szét el vonják az alap
szerveket is leghatásosabban 
segítő konk.rét munkától. 

Az alapszervek munkálá
ban segíteni kell a dolgozók 
nevelésére, mindennapos meg• 
győzéséreu ügyeik Jellciismere · 
tes intézésére irányuló erőíe• 
ezitéseket, szüntelenül növelni 
a szakszervezeti aktí\•ák poli
tikai, szakmai felkészültségét, 
az alapszervek önállóságát. 

Ezek a szempontok világo
san megmutatják a vezetés 
színvonalának a lehetőségeit. 
Az eddigi tapasztalatok is 11.!' 
mutatják, hogy a SZOT El
nöksé� 1960. IV. 27-i határoza
ta ösztönzőleg hatott a veze
tőszervek munkájára, a hatá
rozatok színvonulának emelé
sére és a végrehajtás fel<?lős
ségteljesebb szervezésére. A 
feladat minden szinten az. 
hogy ezeket a szempontokat 
betartva, tovább fejlesztve nö
veljük a vezetés színvonalát. 

Bán István, 
a szervezési és káderosztály 

vezetője 
(Fol•1tatjuk.) 
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1961. OKTOBEa 16. MAC.VAR VASUTAS ,'i 

A Kossuth Könyvkiadó 
újdonságai RÉG/ GONDOK - ÚJ MEGOLDÁSOK ! Képek a kőbányai vasutasok életéből 

A közúton közlekedőknek művezetők a lezárt sorompó 
rúdjának neltihajtva, a so
rompó és az általllk vezewtt 
jármú megrongálását okoz
táJk. Két esetben történt au
tóbusz elütés, Mindkét bal
eset sorompónélküli útát
járón következett be. a gép
kocsi vezetőjének a mula-sz
tásából. A balesetekért öi 
esetben vasutas dolgozók. 
·64 esetben pedig vasúton kí
vüliek voltak hibáztathatók. 

_ � A napokban meglawga«uk a kél$ szomszédvár, K.llbánya•tehtt és 
lalkoztatja. A JVLA V szakem-@ _ 1 Marx Károly : Ertéktöbolet...,lmt• általában sok bosszúságot 

;�:ei �· kJ�r --H. �il�k�lf!;� okoz� ha előttük lezárják a 
:_l6t. 

"\'._ka 
R�i�;��!ls�t 

e�ö�: vasúti sorompót és rövidebb, 
dat. - Kéú.liöny,, a vallli..sról, _ hosszabb ideig várako:mi 
Erdős Ti'bor: A.z újratermeJési cik- kénytelenek. 

berei is sokat fogJalkomak az� Köbánya-te!,;ö pályaudvar dolgozóit. An'a voltll.tlk kivancsiak, J>ogyao 

útátjárók biztosításának kér-{!] állnak helyt az 6.szt forl:al<>mba.n, hogyan birkóznak meg a mq
désével és olyan me"oldással l!I .. 
am.i a baleseti veszéiyt nagy�� novekedett feladatokkal. Rövid otit•tartó1Jkodásllnk alatt meggyllzM• 

� ·t
1

1�k�!�:a; m;�9ts1;�
us

!:� Emiatt egyes közúti jármú
,-.. égré.s.ocsedco szerepe az anyagi vezetők :;zída]mazzák, sőt. 
erdeKelt,,ég rendszerében. - Lenin egyes esetekben tettlege�n i6 
élete. - A Francia Kommunista bántalmazzák a sorompó ke-

mértékben csökikeniené. A� hettünk róla, hogy mindkét pályaudvaron akad t.ennivaló bo,·en. Kii• 
megoldáwk egyike vo1na töb-oo . . - . között v'1· 
bek között a vonat által mű-� ba.nya-teber palyaud-.aron például naponta 39-$0 vagon 

ködtetett fényjelzó. Ezeknek@ tozi.k a darabáru•forgatom, fel.s6n pedig 14 Ipartelepet ezolgálrulk 
egyszerűbb formában való al-� ki éa 24 óra alatt 800-1-000 kocsit .-encleznek sáktolatással. 

:_�':;, ���i�f:
e
;::��I�� 1x?;;r zelőjét, azt. aki éppen a köz-

bao. - \\·. Bmchetl: Akik az eget O�on közlekedők testi ép
�:::ol

j�elik.ii�n�o
r
::

: �n� ségének n1egóvása érdekében 
Ll:lszló-Sebei Tibor: Tenger a végzi munkáját. 
ll"l:Yeken. Riportkönyv Románlá·' A sorompók idóbeni lezá-

�t,.,;:-:'-t!gi�i':�Jt��!��i,-�v1ft� rásá t a sorompó kezelőjének 
konyi: A nem<>t kirdés. _ Hay- mindig és minden körülmé
n�I Kornél: !'"<>metor.zag két úir nyek között végre kell hajta
ja. - NJ;luren Xuan Tram: Bör• ni. Ezen a téren a vasút sza-
�f:k �

s 
}�;fz

e
á;

r
gi;�:�·pitás12-r. �a�� bálytalanságot, lazaságot. ha

szág,,e,,ztés 11. �sz. A nürnbergi nyagságot nem tűrhet meg, 
��

r
r.'.);•,-��-·"/Yt;.':�;�s i!»��il-1�;;- 1 mert a legki�ebb . késedelem, 

ma nyomában. _ CjJ<bb segéd- 1 vagy mulasztás. sulyos k1me
anya;;ok a. magy.ar parttört-énet t.a- netelű szerencc;étlenséget 
nut�anyods,ihoz. - A :uagyar-

1 okozhat, Erre okulásul szol-
�::J�J;�

ci
�J�t�

k
�

ta �;rJ�i gál a� a két sűlyos autóbu!-z 
Sándor: Emlékirat (Nem végleges 1 szerencsétlen�ég, amely 1953 

��lé,;;y -�f,,'.'_í����i� GÓ:�� 1 �cbruá� 13-án a rá.k<Mi �tá_t-
t-ermelöszö,·etkezeti jövedelemré- JO.rón es 1960 november l.J-en 
szesed.-s múdjai. - Dc. Németh B11datétény megállóhelynél 
G�l.J! : A tan�csok srerepe a sz,o- töttent. 
,�f�

ti)t:��;���h�e�k�· ;-öv!f: Hogyan alakult és mi okoz-
kezetek. - Söptei Janos: Fiatalok• ta ebben az évben a:; útátjá
ró! írtam. - Lovas M�rton: Egyé- rók baleseteit? 

Az útátjárón történt bal-
esetek közül 32-nek volt sze
mélyáldozata. amely követ
keztében 9 dolgozó meghalt, 
15 súlyosabb, 27 pedig köny
nyebb sérülést szenvedett. 

kalmazása azonban nehézre-oo 
gekbe üLközik. mivel vasút-1!1 
vonalainkon ki.ilönböz.ö sebes-� 
séggel h;-.Jadó vonatok közle-00 
kednek és ir;y ez a sínérintők� 
megfelelő helyén való elhe-00 
lyezését megnehezíti. � 

Különbö7.ö sebes.céggel köz-� 
lekedő vonatoknál egységesr.l 
működtetés kialakítása csak� 
igen bonyolult és kőltséges l!l 
bcrende2és alkalmazásáva! � 
volna megoldható, ami a � 
nagyszámú útátjáróra való @ 
tekintettel. pillanatnyilag ke- � 
resztüivihetetlen. @ 

A kísérletezés folyik 
{!J 
00 
l!I 
l!I 

A közelmúltban a ;\IA Vl!l 

ni é1·dek és közös ér<lf'·k a ts-z-ek• 
ben. - Bak l'i-t\·án : Kincset érő 
ötletek. - Az '!\-lSZ'\lP munk,q�tf
lusán.alc föbb vonásai. - Párt
munkás zsebnaptár 1962. - Ger
gely L-.tván: :\'lai lakás - mai 
fzlés. - Dr. L/1nyi Erzsébet-Tu
rós Lukács: Korszerű házt-a.rtás, -

69 baleset sorompóknál 

Mind a sorompós, mind e. 
sorotnpónélkül1 va�úti útátjá
ró már jellegénel fogva bal
esetveszélyes_ Ez a veszély " 
nagyforgalmú útátjárókon fo
kozottabban fennáll, Nagy
Buiw.pest területen a három 
n.'.lgyforgalmú útátiárónál 
(XIV. ker., szegedi út, Ró
bert Károly krt és Kacsoh 
Pongrác út) pályaszinti ke
resztezését meg fogjái< szün
tetni és helycttü\; alul- vagy 
felüljárót építenek. Ezzel a 
megoldással a 11,;rom lénye
gesen nagyforga!mú útátjáró 
halesetveszélyes állapota 
megszűnik. De nem szűnik 
meg a veszélyes helyzet a 
többi vasúti ú(átjárón. ahol 
továbbra is s?..intbeni keresz
tezés marad. 

egy,k vonalán - ahol nagy� 
sebességű \-onatok nem köz-1!1 
lekednek - l:isérlet.képpen� 
felszereltek egy, a fentiekhezl!I 
elvben hasonlo bel:endezést.li! Simon József fóin�6, tuvardljs,,ámlej� napooua - tuvar• 
Amen nyiben a kisédet bevá-1!: 1 éli d 

1961-ben augusztusig 69 
lik . - ahol erre mód és le-� e,· eJ olgozik a lel>erpá/.yaudvaroa. 

hetöség rnn - felszerelik. @ 

Katon'"' F'•·'l-- '1Ur .., .. 1 J.<0\ . t" j  End� 
réné: 50 kérd6su50 telele-t a gyer
mek.röl. - Neme.-;kürty István
\""arga Balaz.c;: :\Iúvé.s.z.ctre neve-
1,é;s a családban. - Du Bois: A 
fekete 1:i.ng. .El� rész. l\D\ns�rt 
megpröbáltat.isai. - Szent;,,.ányi 
Kálmán : A földalatti folyam. -
Ar-'.hur ll1iller: GyuJióp-0nt. - Má
t� G:vt",rgy: X-E'tm sz.entitás. - Gár
dos Miklós: Szfvr-0ham. 

ilyen baleset tödént. Ebból 34 
soron1póval, 33 pedig sorom
pó nélküli útá, j,trón követke
zett be. A sorompós útátjá
rón történt 34 baleset közül 
4 esetben a sorompóór a „o. 
na.t odaérkezése előtt n.em 

Megnyugtató módszer 
még nincs 

zárta le a sol'Ompót, 21  eset- A sorompós útátjárók ba,
ben sorompórongálás tö;t�nt.

1 
eseH·eszélyes jellege az or

amikoris gondatlan gcpJar- szág igen sok dolgozóját fog-

A bejáró munkások niúvelödése 
a Landler járműjavítóban 

Nincs aronban garancia nr.l!l •· 
ra, hogy a közúton köziek.e-� 
dők az útatjárón áthaladási� 
tiltó jelzést minden esetbenl!I 
figyelembe fogják venni.� 
mínt ahogy eddig sok eset-1!! 
ben a lezárt útsoromwnak� 
b nekihajtot\.ak. @ 

Kfsérleuképpen . felszereJ.J 
egy l'..n. folhiv&.SOs jelzőcsE-11-li! 
górnl ellátott uu,tjárót is. Itti!l 
a sorompé.t vonatmentes idó-li! 
ben lezárva tartják és a küz-00 
u!vn közlc•kedök az áthaladási� 
s;,,;.ndé!,ukai1 a közútról jel-@ 

1 
zőcscngővel lldják a ,;,orom-� 
póJ<ezelö tudom,i.sá�a. alti ha@ 
a vonatforga,nm megengedi, a� 
sorompót fdnyitja, majd úi - 1!1  

A Landler járműjavító dol- 1 mát e z  a rendelkezés a hely- ! forgalmas váci vonal mentén r «  visszazárja. � 
gozóinak mintegy háronme- 1 ben la:·óknál. A bejáró mun- lakól,nak. 00 gyed része vasúton közeliti I kAsPk hazaindulása azonban Rákospak,ta-Ufpest áilo--oo 
meg munkahelyét. Sokan ��•- menetrP<1dhez van kötve, s ,,Vasárnapi színház... m:,»mU idsérlot,�éppen a so-@ 
nak ide a váci , .. ona1 mcnt[tl ,.. a1d a könyvtárba ment, az i:om.�kat f,éJ�_orompós elren-fil 

· levő falvakból, Vae'ról. Nag')- • rendszt"rint 1e,éste a tonatoL - Több ol.)'an elgönclllhti;fü"J
l 

0="� keze.ik, abo_l .a _ SO-f 
m_arosról, Zebe(?�nyból, Szo?· \ A kultúro'.\h:-n mos� megol- h_�llottunk 

_
Galaschl'k Fer�;,c- r�o..--.-:-u�:ik leairasanak@ 

Tol, de sokan Jonnek Fótrol, <lást keres erre 3 problémára. tol, a kulturotthoo vozetősegé- 1 
:r":,;ke:ule_�ko� mmdkét@ 

Veresegyházról és C�gléd_b�:- : Elha• ;lroztái<, hogy a jármü- , n,e� JagjJtól. amelyei� meg, a- i ir�r,y_ felol eJ„bb
, 

c�� a me-� 
cel felól is, A dolgozok kozott I javító ee;ves osztályain letéti I lositasa ugyancsak ;,,r h,:;fna , ndu::anynak meg1ele,..,. Ml;1tatl!] _ . . . _ 
sokan vannak olyanok, akik I könyvtárakat létesítenek, ahol ! a bejáró munkiisok muvdüdá- l z�r�ak le. ma.1d k!s i<!o mu_l".a� Felbösl Jw.set berakóbr,gádja eg,- pollrocsts tehera- rak meg 
naponta 4-5 órát töltenek I a kiadott. könyvekhől egy- :  sére. Ilyen p�ldául, hogy a I zaródik le a masod1k felutoo áru,·a1. A rakod'6t Békt Müwl8 törM.táomo.lt irányítja. 
utazással. Ez egyrészt fárasz- 1 egy szakszervezeti aktivist,1 í �zínj�tszó-csopo:t ?Wkb2-i _ a ' Ezzel __ az elren�l�_zessel ,a, 

k?_z-� 
tó másrész;t sokat elrabol a be- ! percek alatt elvégezheti maid t kozseg_ekben keszul clőm:bsl I hE::Aras :'e.."-:kl.-ét kívanJakoo 

· · '. ·k ba: d 'd · ,,_�, , a kölcsönzést a vidéi:tiek szá- ! tartam. ahonnim a legföbb teJJes mertekiben megszün-00 r 
Jato sza 1 eJeuvi. 1 : ,. • •, •• b telni l!I 

, mára. Helyes volna, ha ez az :  '.:1un-.as l•'; _az uzem e. !'o- • 
1!1 

Sok a kártyázó, 
kevés az olvasó 

Kevesen tudják még hasz-. 
nos elfoglaltsággal, oh•asással, 
tanulással kitölteni az utazás 
óráit. Sok még a kártyázó 
utas, de kevés, aki jó könyvet 
olvas a vasúti kocsiban, - Ez 
a véleménye Bi!inszki Ferenc
nének, a Landler kultúrotthon 
könyvtárosának, aki igen Jól 
ismeri a helyzetet, hiszen ő is 
vonattal tes:z.í meg mindennap 
az otthona és mul1ik:ahelye kö
zött az utat. 

1 ötlet most már nemcsak ter.' . , ember 20·en Ver�sesn;hazri An{Jyalföld állomásnál sú-� 
. • . , mennek, Azt terve21k hogv •r . 1 · · , · · , l!I maradna, de m1elobb megvalo- j Rozov Felr.ón,,k a gye,:!'kek cí-

ru.oi�� mu u�tJar�m a so-00 
sitanák. 1 mű víg'áté1<'t tat ···a.: be ,_ :?mpos:ezcl_ók fizika, munká-oo 

.. . .. . .. , l .  , ?, m1;1 Ja na Jat van hivatva megkönnyi-l!l 
Az uzem1 konyvtarnak tobb lm:. FelH.•,tci< mar a kapcsola- t · · záltal f. lóké 1!1 1 •ot a fe1s ·g··d· k w t:th 1 em es e a 1gye -1!1 

mint 8000 kötete, gazddg vá- ! : • ' 0 0 1 u · uro onn3. pesseg' üket növelni az ott k '-1!1 
l zték J 

- , is. anol ugyancsak sor kend . • 1 oo as a van. utna ezekbol a I ma • d • d . 1 . .. k serletre felszerelt motorikus@ 
letéti könyvtáraknak is. A A

J � en egszerep esu re. sorompó meghajlás. !!! 
k ·' t ' l tt , - d ·  zt 1s tervez.ik, hogy ,vasár- ,,,, 

?nyv_ ar ? vaso . saga az , en napi színház" néven . �nden Mindezek a kísérletek es� 
3� szazalekos. Tavaly kedve- második vasárnap rend k megoldások majd gyakorlat-@ 
z�_bb volt a helyzet. A letéti előad�st a kultúrottho��aen. ban mutatják meg, hogy IT'.1-� 
konyvtárakkal csak Javulhat- Tenneszetesen nemcsak a vi- lyen mértékben csökkenti'• 81!1 
na a_ könyvtári könyvek olva- dé�iek _számára„ De neki_k is 

I 
balesetveszályt, az azonban� 

s<?_ttsága, . Ez pers� csak esz- modJuk lesz reszt venm eze- biztos, véglegesen és egyedül� 
koz. A cel a Jeglenyegl!sebb: a k�n, hiszen este. 6 �rakor kez- csak a!ul- vagy f l Tár '  Jé-1!1 
bejáró munkások műveltségi dik maJd az eloadasokat. Há- t 't.é . 1 1 

· 
h 

e u J O l!I 
színvonalának emelése való- romfelvonásos színdarabok és es, �ve _ e etne ezeket� 

lh t il 'd hangversenyek szerepelnek a megszuntetm. Ilyeneket azon-@ 
Olvasóinak tíz százalékát ve- su a meg yen mo on. .;1;asárnapi színház" műsorter- ban csak igen nagy:forgaJmú� 

' 

l 

szí,tette el az üzemi könyvtár, S nemcsak í'.l'.y. A kultúrott- veben. útátjáróknál fognak léte,íie-l!l 
amióta csak a munkaidó vé- honban működó mozi is jól ni _ a nagy költségre való� Köbánya•.retsön n.agy munkában találtuk La.,_ ___ Jstv•- , ___ ,_ 
geztével kezdik a kölcsönzést szolgálja ezt a célt. Minden Most főként a tervekról szól- "" ..........,,. "" &v-

A járműJ·avító vezetói - na- másnap tartanak itt filmvetí-
hattunk. A tervek hasznosak. tekintettel -. a többieknél� mester brigádját. l':ppen néhány nagyobb üzem, mint pfltláUl 
bár nem ártana, ha újabbak- még igen hosszú ideig a vas-@ _ a 

gyon helyesen - azért intéz- tést, s az első elóadások köz- kal gazdagodnának. Minden- utas dolgozók figyelmes szol-� 
sőrgyar, & ikonzervgyár "1.ei:yét � a Ul-es sorozatú -

kedt.ek így, hogy a munkások vetlenüJ a munkaidő befejeze- esetre a lelkes tervezgetés már gálatellátással, a közúton köz-lil lek.l<al.. 
kevesebb idóveszteséggel dol- se után kezdődnek. A közönség � mutatja, hogy a Landler lekedok pedig a KRESZ-sza-� 
gozzanak. Sokan voltak ugyan- rendszerint azokból a vidéki- járműjavító kultúrotthonának 00 
is, akik könyvkölcsönzés címén ekből regrutálódik, akik ké- vezetösége mind többet akar bályainak betartásával elÖZ•@ 

1 
t · b 'á · k · 

k 
hetik meg a baleseteket. oo 

fél órával megtoldották ebéd- sőbbi vonattal is hazauta2hat-- enm a eJ ro mun ·aso mű-
Ki•� Pa'l  

-
�. idejüket. Nem okowt.t problé- nak. Van lehetőségülk erre a velődéséért. Reméljük, legkö- "" "" 

zelebb már több eredményról KPM I. Vasútüzem Bfatcm- � 
adhatunk számot. sági ös:z.tály � 

Változás egy faliújságon � 

Több munkás állt a faliúj- akkor is írjon majd róluk, ha 
A november 7 -ét megelőző napok 1 

ság előtt a szolnoki járműja- a legjobbak között lesznek. munkaidöheosztása � 
vftó „futó" részlegében. A ter- Néhány nappal később, már oo 
melési eredményekről szóló mintha kicserélték volna a November 7-e. a Nagy Októ- n?vernber 5-én, vasárnap pe-� 
beszámolót olvasták. Ott volt Terjéki-b1igádot. Mind a ha- 1 beri S�ialis� Forradalom év- d1g a szombati napra szokásos'.!) 

közöttük Terjék
i Béla biigád- tan teljes erővel dolgoztak, a fo!duloJa ez evben keddi napra munkaidó-beosztást kell alkal-� 

vezető is. javított kocsik egymás után e�ik. A termelés és a dolgo- mazni. Az ötnapos munkahét-� 
kerültek ki a kezük alól. A 2?k igényeinek figyelembevéte- tel dolgozók a november 6-ára r.: 

Halvány szégyenpír futott harmadik negyedévben nem- le:.el � november 7-i munka- hétfőre eső munkaidejüket no�� 
végig az arcán, amikor arról csak a korábbi lemaradást szunet� nap előtti munkaidő. vember 4--é:n, szombaton töltik!!.. 
olvasott, hogy néhany kocsi• pótolták, hanem 42 kocsival beos

ik' 
ztasban vál_toz�tás. �ört�- munkában. � 

l ad, h 1- • d ' '  túl is teljesítették a tervet. n . A Munka.ugy, Mm1szté- 00 emar as ter e 1 a bngá Jat. _ . · .. _ rium ezzel kapcsolatban az A folyamatosan termelö üze-1!1 
- Az én nevem sem szere• • _s, uj cikkek kert.dtek_ a fali- alábbi tájékozt.atást adta: m�kben, a bányákban, vala-� 

pel mégegyszer a lemaradot- ��s��a. Az ;gy�\��iittot: November 5-e. vasárnap nunt a belk�res:1tedelemben� Az lízemek kiszolgálása •-- filNéalk. Amfnt elkéN,Q1n,, 

. 
-

.. 
. 

�r i oizy , er1e ' . ': n 

I 
munkanap, s helyette a heti pi- dolgoz<ik munkaideJének beosz..l!I _ • . ' ' 

tak köeott - J:'gyezte meg 

I 
ga4Ja 118,9010-ra tel3esitette a henőnapot november B-�- h ,1_ tás,át az illetéke,. miniszterek l!I 

a ren
dezeMe

l, a �- -1 �Y perceit att el-
csendesen. Azután felkereste tervet f·' k D . - "''· e f 

· -1!1 
'kk í , . 't . felk 'rt h 

· 
C 
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1961 OKTOBER 16. 

A miskolci tiszai pályaudvaron jól megy, 
a járműjavítóban döcög a Kilián-mozgalom 

Mit olvassunk? 

HaM Fal/ada : 

HALALODRA 
MAGAD MARADSZ 

Ha & rniskolct és a """""1bat-
hetlyi járm(ijavitó spo� do'.,gozói az ldén is folytatnák az egymás közötti sporn..,tiél:kedést és el>be a Kilián-mQ!74!aloroban elért 
ered,mények,et; is beszá,nútanák, a ru.lsk.olcia!k: alighanem messze el
�a<lnának a, BZOmbatllelyiek mö-

Hogy :miért? A l<lérdésre nem 
nehé?; megadni a választ. A 100 
eeztendós miskolci Ü7.elnbeJ> az 
l,dén nem &ilterü!t pezsgö tömeg
sportéletet teremreni. Különösen 
gyengén állnak a KI.Uán-m�a
lommal. A sza.k:sz.ervezeti bízott• 
ságban úgy tudják, ho,gy eddig 
mindasszle 1&-20 dolgozó 1elent,
loe.-.ett a sportl'elel6'mél. Sajnos, 
Igaz György, a 6Zaksrervez.eti bl.· 
zottság &J)OI'tfelelöse szabadságon 
ta.t11:ózlk:odott, emla tt nem sikerült 
VEie beszélni. Bárány Gyula sz!>-

!'ttká1' azonban eléggé lsmerl ez 
üzem sp<)l'té!etét. !gy vele beszél· 
gett(i.n!k: a IGlián-mozg,aloanról. 

- Nehéz a nu helyzetünk -
mond.otta. - A dolgozók 80 SZá· 
mléka Vl,d{jkroj j á.- be. O!k; nem 
szívesen maradnak, mert !ha nem 
tudnak elmenni a dél.utáni vonat
c.s<>Porttal, :!gy csak késő este ér
nek haza. A miskolciak pedig 
szlvesel>ben lidmnek a ,,Bunkó
ban", Imlltsem sportoljanak. E,: 
371 egyik ok, a, másik a lO to
rin t. Nem egy dolgoro vetette 
oda. amikor l>eszélgettilnk Vele, 
hogy sok a 10 forint. 

A � bl2X>ttságn,ak 
van-e valami elképzelése, hogy a 
jelenlegi hely,,eten változ}'ISS<>n ? 

- Az MRS- és a KISZ-szerve
zel segítségével próbálkozunk ver
senyzé.si alkalmat blztosftanl, Ok
tól:,ea, � példálll Bánkűtra 

Kilenc el só helyet szereztek Blackpoolban 
a vasutas úszók 

� l!frY' Kmán-túrát. l!lgy 
allmlammal máir �- is vol
tak a flatalOlk. A téli hónapok
ban aBZtaJiJllenis1 ÉS sal<iklbaJnok
ságot tervezünk. 

A já.rmtljavitó után a - pá• 
lyaudvar Szaks1Jett"Vezet1 )>izottsá• 
gát kerestem � Nem sok jót 
remél<tem, hiszen köztudomású, 
hogy a forgalomnál lényegesen 
nehezebb a helyzet, mint ez 
ilzemekben. 

A pályaudvar peronján Me'lei 
Jstván =--r és Lévai Sán• 
dor Jegyvizsgáló, az szb &portfe
!el-öse azzal fogadott, hogy dél· 
után is tartanak Kilián-versenyt 
az MVSC-pályán. Lévai Sándor, 
aki egyéblrent lal>d.arűgó-edzö, ak
tatáskájából valóságos Killán-fro
dát vett eló. 

- lltlt van nála.m minden, ami 
a Kilián-adminiszlrációhoo. tarto
zl.lt - mondta nagy l>!lszikén. -
Ebl>en a. dcönyvl>en vezetem a 
résztvev&.k névsorát. Eddig 165 
dolgozó tfl?Jette be a 10 tarintot. 
A resztvevók: többsége a Rako
dási Főnökség dolgozóiból és a 
vonatJkísérők közül kerill ki. Ma 
délután is az ll részükre rmde• 
zünk atlétikai versenyt. 

Az =�titkárral három ( ra táj
ban érkeztünk a sportpályára. A 
verse.ny már javában fo!yt. A 
deresedő hajú sportt..teHls !rá• 
nyitása mellett idós és fiatal 
vasutasok vetélkedtek egymással 
a K!Uán-'l)Ontokért. 

- :úévai sanyt le!klis:neretes 
mUJILkát végez, megérdemli a di
cséretet - mondotta az szb-tttkár. 
- Szakszervezeti bizottságunk a 
nyár közepén l>lzta meg a sport,
.felelllsi teendők ellátával. A me,;
bi2.atást örömmel vállalta. Els6 
dolga volt a Kilián Testnevelési 
Mozgalom :f:ellendltése, Ehhez a 
magunk részéról minden S<>�ítsé
get megadtunk neki. Vezetőségi 
Ülést hivtulllk össze, amelyen a 
szolgálati vezetők is jelen voltak, 
majd a múhelyblzottság! titkárok 
és a bizalmiak el6bt ismertettük 
a Kilián.,,nozgalom jelent&égét. 
Ezután négy előadás következett. 
A gondos elókésdtö után pedig 
augusztusban egy lal>darűgóvil
lámtornával és egy 20 kilométe
res gyalogtűrával kezdetét vették 
a versenyek. 

Az atapos SZierVeuS munkának 

A regény h6sei - a Quan-

, 
gel-házaspár - kisemberek. A 
politika, a társadalom egyálta
lán nem érdekli őket, különö
sen, mivel a férfi amúgyis ma
gának. élő, zárkózott ember. De 
a háborúban egyetlen fiuk el
esik. És ekkor rádöbbennek, 
hogy akarva, nem akarva, ők 
is függvényei a társadalomnak. 
Valamit tenniük kell, hogy a 
többiek is lássák: nem jó a vi
lág, amelyben élnek. :E:s a két 
gyenge, idös ember, röpcédu
lákat kezd gyártani, kézzel 
írott levelezőlapokat helyeznek 
el a lépcsőházakban, utcákon, 
s felhívásaikban tiltakoznak a 
háború, a Führer módszerei 
ellen. A regény megrázó tükre 
a náci világnak, s egyben jel 
és figyelmeztetés: a fasizmus 
ellen minden becsületes em
bernek harcolnia kell. 

Fábián Zoltán: 

HÁROM KIÁLTAS 

Egy katonai utóvéd parancs
nokát halálos találat éri, s vil
lanásszerűen felvonul elötte az 
élete. Ez a kisregény témája . 
Ezenkívül több kisebb, megra
gadó hangú novellát tartalmaz 
a kötet. 

A sierkesitóség üzeni 

Társasutazás a Szovjetunióba 
I • IBUSZ november 14-én és december 22-én 9 napos 

társasutazást indít Moszh't.ba. A programban a Kreml, a Lo
monoszov-egyetem és Mornkva egyéb nevezetesség'>inek meg
tekintése szerepel. A részvevők megtekintik a Nagyszínház 
egyik előadását is. 

Részvételi díj 17':0 forint. Az utazásnál figyelembe vesz;k 
a MAV-dolgozók kül- és belföldi szabadje,gyét. A kilencnapos 
utazásra a részvevők 30 rúbelt kapnak, amelyért 481 forintot 
fizetnek. 

Jelentkezéskor 300 forint előleget kell befizetni az IBUSZ 
Üdülőszolgálat irodájában, Budapest, V., Vörösmarty tér 5. 
sz. Tel.: 1 81-484. 

- Vasúti felüljáró építését 
l 

gyár a vegyipar részére. A 
kezdték meg Berentén. A 2,1 tömény kén szállítására alkal
millió forintos költséggel mas tartálykocsik első példá
épülő felüljáró a tervek sze- nyai már elkészültek. 
rint a jövő év közepére ké- - Súlyos vasúti szerencsét-
szül el. lenség történt október 5-én 

- Csökkent a személyi bal- Hamburgban. A helyiérdekű 
estek száma a miskolci fűtő- magasvasút egyik szerelvénye 
házban. Ebben nagy része van éjjel 11 órakor 70 kilométe
a szakszervezeti bizottság te- res sebes.'>éggel belerohant a 
vékenységének. A múlt évben pályán veszteglő, múhelyko
például munkavédelmi hóna- csikból álló szerelvénybe. A 
pot, ez év júniusában pedig szerencsétlenségnek 26 halá
munkavédelmí heteket ren- Ios áldozata és 49 sebesültje 
deztek. volt. 

- új pályaudvar épült Ki- - Jól szervezett, céltudatos 
rovban. A Szovjetunióban a munká.va.l igyekeznek elege& 
vasutak korszerűsítése nem- tenni az őszi szállítási felada
csak a vonó és vontatott toknak a bajai vasutasok. Az 
járműveknél jelentkezik, ha- állomás vezetői különösen 
nem a létesítményekben is. nagy gondot fordítanak a dol
Legutóbb a gorkiji fővonal gozók szakmai továbbképzésé-
mentén levő Kirov városá- re. Az élüzem cím feltételeit 
ban adták át rende1tetésének eddig rukerült teljesíteniük. 
az űj, korszerű pályaudvart 

- Harminctagú, szovjet 
cserháti József. Tóllka Károly, vasutasokból és közlekedési 
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�'!;;,�':,J���yfoffP�� dolgozókból álló csoportot lát

Lajos Vácrátót: Boldlzsar Gyula tak vendégül a közelmúltban 
Békéscsaba; Lelt! Ferenc Pécs; a pécsi vasutasok. 

- Újabb versenyfelajánlá
sok születtek november 7-e és 
az SZKP XXII. kongresszusa 
tiszteletére Veresegyházán, a 
szakszervezeti bizottság leg
utóbbi taggyűlésén. 

A btacltpooli usroo.da lá11képe. �;�
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� - A.tépítik a Kaposvár-
punk anyagához felhasmá!Juk. Fonyód közötti vasútvonalat. 

Boldizsár Gywa Békéscsaba: A munkálatokat 1962 január-
- Vasutas társadalmí KISZ. 

bizottság alakult a KISZ 
Veszprém megyei bizottsága 
mellett. Az alakuló értekezle
ten többen javasolták, hogy a 
szakmai feladatok és a tanu
lás mellett a KISZ-szervere
ten kívülálló fiatalokkal is 
foglalkozzanak. 

nyolc ország legj<M> vasutas űszói gyors: 1. Bo<l61k! • • •  u_ Kelemen. ��
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y",!1.:i }y;,.�� S�áll, :: dig 108 dolgozó vett :rés:2lt, 
sé,ges ffata1 üsz.ógár<iála dereka- A1más.l. 1650 yard gyors: 1, Bo- A 166 miskolci vasutas azon
san helyt állt, a kilenc els6 be- dóO:d. . . • �- Oswald. 4xllO yard ban nemcsak a 10 forintot :fi7.et
lye'Zlés mellett még számos elő- vegyesváltó: 1. Magyarország te be, balnem e. versenyeken Is 
kelő helyezést értek él. Lenkei (Szatmári, Lenkei, Marosán, Száll) aktívan réS'Zt vesz. Közillilk sokan 
egymaga háro1n számban nyert Műugrás: 1. Konkoly, 2. Ger- vannak olyanok, akik már 60-70 
bajnokságot. Jól szerepelt Bodó- lach. Toronyugrás: 1. Konkoly, 2. pontot gyűjtöttek össze. De a 

=f"1hel� ";.
1e
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�i.i jában kezdik meg. A korsze-
üzetés. Nem Jelent biz'1lmatlan- rűsítés után gyorsvonatok is 
ságot, közlekedhetnek majd a vona-

szi=
j
� ��g1tf���8'r, :fr;�� Ion. 

ki ;s_ AZ összetett pontversenyt Gerla<:h. többiek könyvecskéjében is gyúl-
fölényesen nyert.e a magyar csa- összetett pontversenyben: 1. nek a pontok. 

riln:k" e. verse késve éilkezett. - Portá.ldaru kerékszekré
Egyébként verstanila,: Is .klfogá- nyeket gyárt a Ganz Daru'::'i��: gondos átdolgozást fgé-

gyár részére a Gyöngyösi Ki-
Keszthelyi Béla uJszás.: Levelét térógyártó ÜV. A kész daru

továbbitott.u.k, vála&Olni fogunk. kat szovjet exportra szállít-pat. Magyarország 116 pont. :. Anglia - .A:t. év végéig még egy 1-abda-
Eredmények: 220 y8.Td gyors: 77. 3. Svédorszá� 27, 4. NSZK 241, j rűgó-vf!Jámtornát és egy tűrát 

1. Lester (angol). 2. Száll, 3. A!- \ 5. Franciaország 11, 6. Finnor- tervezünk, majd megrende1.zl1k a 
más!. 2.20 yar4 mell: 1. Lenkei . . • s•ág 9, 7. Belgium 1 Pont. téli aSZltalitenlsL- és sak'.kl>ajnok• 

ságot. valamint a teke-csapatbaj-

Fel lendülőben a veszprémi 
vasutasok sportélete 

!smét fejl&lés várhdó a vesrz;p
r>éml vasutasok sportéletében. 
Labdarűgó--cs,apatuk jelenleg a Já
rási. bajnokságban játsz.ik ugyan, 
de gorra nyeri mérkőzéseit. A 
szurkolók joggal remélhetik, hogy 
csapatuk visSlza,kerül a megyei 
r. o=tályba. Nem kis dolog ez, 
h.iszen a városban és környékén 
sok az erős üzemi csapat. 

Szépen :fejlődik az ökölvfYó
=.kosztály is. A fiatalokból álló 
szakosztály a Balaton-bajnokság
ban a negyedlk helyen végzett. 
Az űs2X)szakos:zta!y működése. saj
nos, csak id�nyjeUegű, mert a 
városban nincs fedett uszoda. 

A sak.ksz.a,kcszt<lly inden tag-
ja vasutas. A járási b;).jn<>kságban 

lll 1,agú csapattal veszinek részt. 
EJ.hatálroztádc, hogy november 7 
tiszteletére há2.lversenyt rendez
nek és növellk a taglétszámot Is. 

úgy látszik, a turisztika Is ked• 
velt sportág lesz a veszprémi 
vasutasok körében. Bi2onyára 
kedvet k.aptak az állomáson meg
forduló kirándulóktól. A sz.akosz
tályt Barac.<okai Mihály főintéző, 
a tapasztalt turista vezetL Leg
közelebb Gézaházára mennek egy
napos kirándulásra. Azt mondják, 

1 

:1: srel>b a Bakony, mint 

A sportkör tervezi egy ping
pong-asztal beszerzését :i,;, Sú
nútanl lehet tehát az aszt.allte
nlsz fellendülésére. 

nokságot. - Ismertette további 
terveiket Lévai Sándor. - Sze-
retnénk elérni, hogy az év vé
géig a Jelentkezők egy része meg
szerezze a jelvény vas-fokozatát. 
A.kiknek ez nem sikerül., részt 
vehetnek a téli terembajno.ksá
gokban. 
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tuk köZőlnl anyai,:torlódás miatt. - Kftlönleges vasúti teher
ugy gondo!j

.
Uk, már nem ak"tuálls.

1 
kocsikat gyárt a győri Wil

v�ágiJ;�� J��kunhalas: Ul helm Pieck Vagon- és Gép-

NOVEMBER 2-22 : SZOVJET FILMHETEK 

A Nagy Októberi Szocíal,ista Békés, Borsod, Komárom, Pest, 
Mls!lr,olcon egymás mellett ta- Forradalom 41. évfordulója Szabolcs és Zala megye. 

M1ható a Ját11TlűJavt16 "s a timal tiszteletére november 2-22 kö- November 9-15-ig: Cscmg
��;�

u

���•ufet�
á
�:fy� zött szovjet filmhetek megren- rád, Győr, Hajdu., Nógrád, So

nagy l..-ill.önbség van a két szol- dezésére kerül sor hazánkban. mogy, Tolna és Veszprém me
gálatl hely között. A p.1lyaudva- A filmhetek célja a magyar és gye. ron, ahol soJQcal mostohébbak a a szovjet nép közötti barátság N01Jember 16-22-ig: Bara
klörillmények, má.r figyelemre 

további elmélyítése a szovjet nya, Bács, Fejér, Heves, Szol-
m
h

éltó eredményekkel büszkélked-
filmművészet legértékesebb nok és Vas megye, etnek. Ezzel szemben a jármű- A filmhe·•~n két u'J· SZOVJ·et javítóban még döcög a mozgalom, filmalkotásainak megismerte. = 

mert nem sikerillt elhárítani az t.ésével. film jeleníik meg: a Tiszt)a 
akadályokat. Hogy mlelöbb to- . • égbolt és a Két él,et című 
vál>bjussanak, javasoljuk, menje-

1 
A film�ét eln'."hetes idő� filmalkotás. Ezen kívül az

. 
ed

nek át a szomsrllédba egy kis ta- tammal ha;0m. 
utemben kerül dig is sikert aratott szovjet 

pasztalatcserére. . megrendezesre. 1 filmekből 5'7.ámosat mutatnak 
Vlsi Ferenc November 2-8-ig: Budapest, he. 

KERESZTREJTVENY Tornászaink közepes teljesítményt 
nyújtottak VfZ.szintes: 1. Az iGmeretterj-esz ... 

tés magasabb fonnál. 14. Felfi
gyel rá. 15. Latin rejtvény. 16. 
Mártás. 17. Régies hangszer. 19, 
Leóne keverve. 20. A kö-zponti 
h:1talmak e!!eníelel az I. vilá!l
háborűban. 21. Erdei állat. 22. 
Francia gyógyszerész, az autó
�7.ut;ges?.r.iós izyó�ymód népszerü
sitője. 23. Vár valamit. 24. Esz
tendeje. 25. Hangtalan hess. 26. 
Kissé nyűjtott kémiai gyök. 27. 

Alapanyag, amely kémiai űton 
nem bontható fel. 28. Nagy Zol• 
tán. 29. Somogy megyef község. 
30. Feni. 31, Ilyen vers is van. 32. 
Kicsinyftőképzö. 34. Vasűtvonalon 
találhatók. 35. Mint 32 v:i=. 37. 
Ülő alkalmatosság. 40. szertartás, 
42. Német filmgyár.. 44. újítás. 46. 
Szigetlakó nép. 47. Rege, 49. Két 
állam vasűtJának betűjele. 51. !gy 
ke,.dödlk a forgalom! 52. Fogkrém
márka + u. 54. A zuhanás, 56. 

Epítmény-taJta. !11. Kellemetlen 
ízű, 59. Hamisítását a törvény 
szi�orú!ln bünteti. 61. Volt frrmcia 
államMrfl. 63. A &zántásnál has:-z,.. 
nálatoo. 65, Killönleges vasutas is· 
kolá.k, 

Függöleges: %. A görög hitreg(,. 
ben az ég megszemélyesítője. 3. 
Tengeristen, az 50 Nereida apja. 
4, Egy leányé. 5. Askálódik. 6. 
Esö után van. 7. Mint 56 vfzsz. 
8. Ritmushiány idegen szóval. 9. 
Részlet, kicsinybeni eladás. 10. 
Feket,e fát. 11. M. u. R. T. 12. 
Bi2.0ny a Halotti besredben. 13, 

A Nemzetközl Vasutas Sport
szövetség (USIC) 1961. szeptem
ber 16-án éti 17-én llllnszkben ren• 
dezte meg a nemzetközi ,•asutas 
férfi és n61 toro,ászbajnokságot. 
A bajnokságon hét orsz�g, a 
Szovjetunió, Lengyelország, Bul· 
gárta, Franciaors-z;ág, az NDK, 
Jugoszlá vla és Magyarország tor
násza! vettelk ré,;zt, 

A mintaszerű rendezés m,eUett 
lebonyolttott bajnokságon a szov
jet és az NDK vasutas tornászok: 

kiemelkedtek a mezőnyből, A 
magyar versenyzők köz,epes telj e
sftményt nyűjtottak. A női egyé
ni versenyben talajon a pécsi 
Déval a hatodik helyen végzett. 

AZ összetett csapatverseny vég
eredménye. Féríiak: 1. SzoVjet
unió, 2 NDK. 3. Bulgária, 4. Ju
goszlávia, 5. Magyarország, 6. 
Franciaország_ 7. Lengyelország. 
Nők: 1. Szovjetunió, 2. NDK, 3. 
Bulgária. 4. Magyarorst.ág, 5. 
Lengyelország, 6. Franciaország. 

Névadó ünnepséget tartot
tak október 7-én a szegedi 
igazgatóság tanácstermében. 
A hivatalos ünnepség után a 
társadal,mi szervek ajándék
kal kedveskedtek az újs:z.ü-lött 
Csányi Ildikó Zsu=nnának.; 

Negyvennyolc tapolcai vas
utas íratkozott be az űj okta
tási évre az általános iskola 
esti tag-ozatának hetedik és 
nyolcadik osztályába. 

- A harmadik negyedév
ben is teljesítették az élüzem 
szintet a Szeged-Rókus állo
más dol.gozóí. A munkában 
elért ruker nem tette elbiza
kodottá a dolgozókat. Most 
azon fáradoznak, hogy a ne
gyedik negyedévben is bal
esetmentesen lássák el a szol
gálatot. 

Automata gépsorokon 
készítik a vasúti talpfákat 
helyettesítő vasbetonaljakat 
Lábatlanban. Az új talpfák 
teherbírása és élettartama jó
val nagyobb a korábbi mód
szerrel gyártott vasbetonaljak
ná:l 

MAGYAR VASUTAS 
Felelős s2erkes2tO· Gu1vás .János 

Felelős kiadó: Szabó Antal 
Szerl<esztöség: Budapest, Vl.; 

Benczw. u n 
reMesztJ : a Nénszava Laok.1adó 

VAllalat 
Budaoest. vn. Rákóczi 01 54. 

Szikra t..a.nnvomda 

Ekezetes névelö, 16. Középlsko• �-,_...,,_..., _________ _, _ _, _ _,_...,,._..., ... ..., ... _,.-_,...,,_...,.,....,,.._,,__, _ _,_...,,.. 
l::ík. 17. Vi<:�z:it.4nc. 18. Az álta• 
lános iskolai képzés egyik formá• 
ja. :W. Muta,tószó. 21. Körillvesz. 
23, Heg. 24. Agamemmon és Kly
talmnestra leánya, kedvelt drá• 
ma; alak. (ék.-fel.), 26. Csudra . . .  
'Z7. Békés me,:yel község, 29. 
Szántóföldi növény. 30, Nöl név. 
3.2. Ide,:en kávé, 33. A növény 
része. 36. A teteae. 38. Hálót ért. 
311. Kitüntetéseket. 41, Ifjúsá!li 
labdarűgó-keret. 43, Erős sav 
névelővel. 45. Nem az egyiké. 48. 
Egyáltalán nem. 50, Folyik a vé
re. 53. Határhegység két konti• 
nens között. 55. Vajon sav? 58. 
Nem álló. 60. Hajó része. 62. Kí
nai név. 64. Tagadószó. 

Bekilldendö: v:izs,zlntes 1. 65, 
füg!lőleges 16, 18. Bekilldésl ha· 
táridő: november 10. A helyes 
me,zfejtők köZőtt könyveket sorso
lunk ki. 

Az elözö keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A menetrend betartá
sa. Irányvonattal. Hossz,űs1nes!tés, 

Könyvet nyertek: Varga LaJos, 
Bp. XVII., Rákoscsaba, Aroktönt 
űt 52. Gergely testvérek. Bp. IV., 
Fóti utcai iskola V/b és VI/á oszt. 
Czapp István, Várpalota Ft. 41. 
MAV-OV, űzemfönök6é.g, 

A forgalom hevében 

- Mégis csak furcsa! Az ember egy kicsit 
ütögeti és máris elromlik. 

Jelentéstétel 

- Borzasztó! Már megint késtek a gyors• 
tehervonatok. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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Emlékezés az emberiség hajnalára 
Hajna}t, _az emberiség haj-

1 
a világ második proletárhatal

nalat Jelezték negyven- mát, a dicsőséges emlékű Ma
négy évvel ezelőtt az Auróra- gyar Tanácsköztársaságot. S 
cirkáló ágyúlövései, amikor a arra a kérdésre, hogy a dol
forradalom katonái megkezd- gozó tömegek miért fogadták 
ték Pétervárott a Téli Palota és fogadják magukba ma is 
ostromát. oly széles kitárulkoZással és 

talma volt, visszavonhatat!a.-
1 

szovjethatalommal, plusz az 
nul elvesztette a pozícióját. egész ország villamosításával." 
Ime, ékes bizonyíték ez a szo- - S ez most a szemünk előtt 
cializmus eszméinek nagyszerű válik valóra. A Szovjetunió 
átalakító erejére és az impe- az idén 650-szer annyi villa
rialista eszmék csődjére." mosenergiát termel, mint 

A kommunisták az osztály
társadalom megszünteté

sét, a kizsákmányolás felszá
molását hirdették és kérdé-

1Sl9-ben. A XXII. pártkong
resszus elfogadta a párt har
madik programját, amely már 
a kommunizmus közvetlen fel
építéséről szól. 

Ezen a napon nemcsak a lelkes szívvel a marxizmus
kettős hatalomnak szakadt leninizmus tanításait maga a 
vége és került minden hata- történelem adta és adja ma is 
lom a szovjetek kezébe, ha- a választ. 

sükre: ,.Akarjátok-e ?" nem megpattant az imperia
lizmus világot átfogó lánco
lata is. A bolsevik párt Lenin 
vezetésével mozgósította és di
csőséges forradalmi harcra ve
zette a felfegyverzett munkás
és paraszttömegeket. Lenin 
pártja 1917 októberében első 
nagy győzelmét aratta a kom
munizmushoz vezető történel
mi útján. Megdőlt a kizsák
mányolók uralma és létrejött 
a proletariátus diktatúrája. Az 
egykori cári orosz birodalom 
népei szövetségbe léptek egy
mással és az egyenjogúság, a 
testvéri együttműködés lenini 
elvei alapján láttak hozzá a 
föld egyhatodán az új világ 
megteremtéséhez. 

N em lehet a kezdet, a Nagy 
Októberi Szocialista For

radalom dicső napjára emlé
kezni anélkül, hogy ne gon
dolnánk a Szovjetunió Kom
munista Pártjának az idei ok
tóberben lezajlott XXII. kong
resszusára. Ezen a kongresszu
son már a kommunizmus épí
tői tanácslrnztak. Folytatták a 
hatalmas mű építését, amely
nek alapjait a nagy Lenin 
rakta le. 

Méltán fogadta taps és he
lyeslés az egyik felszólalót, 
aki így beszélt a XXII. párt
kongresszus munkájáról : ,,Ha 
Lenin itt ülne közöttünk, hall
hatná tanácskozás-unkat, lát
hatná azt az utat, amelyet a 
Központi Bizottság ;elölt ki 
nekünk, ezt mondaná: Pra
vilno! Helyes úton haladtok, 
elt.�társak!" 

Pravi!no! - ezt mondjuk mi 
is. mint ahogy mondták negy
vennégy éve az ezer sebből 
vérző milliók a cári Oroszor
szágban, amikor megértették 
Lenin pártjának első prog
ramját, s amikor első győzel
mét aratta a szocialista forra
dalom. Mint ahogy ezt mond
hatták a magyar proletárok 
is, akik az oroszországi példán 
lelkesüh-e 1919-ben széttörték 
bilincseiket és megteremtették 

Talán a sors különös játé- Munkás- és parasztmilliók, 
v

ilágméretekben is legyőz• 
ka volt, hogy éppen H. G. akik átélték a tőkések és a hetetlennek bizonyultak 

Wells, a dúsfantáziájú ameri- földesurak sanyargatását és a Nagy Októberi Szocialista 
kai regényíró illette a „fan- vágytak a szabadság után - Forradalom eszméi. A Szov
tasztikus" jelzővel a bolsevik harsogták: ,.Igen, akarjuk!" jetunió ma már nincs egyedül. 
párt programját, amelynek Ezt az akaratot rögzítették, Mellette vannak az európai és 
célja a szocialista társadalom s juttatták kifejezésre a szov- ázsiai népi demokráciák és a 
megteremtése volt? Wells nem jethatalom első törvényei, világ legnépesebb országa, a 
értette a dolgot és kételkedett, dekrétumai. Megszüntették a hatalmas Kínai Népköztársa
de a burzsoá pártok, politiku- föld magántulajdonát és azt a ság. A kapitalista országok 
sok és ideológusok hamar rajta dolgozók haszonélvezeté- többségében a dolgozók leg
megértették, hogy miről van be adták. Felszámolták a j öntudatosabb rétegét tömörí
szó. Acsarkodó gyűlölettel fo- nagybankokat, a monopóliu- tik a kommunista pártok. Ta· 
gadták a szocializmus Orosz- mokat és fokozatosan, de for- núi lehetünk a gyarmati rend
országban való felépítésének radalmi következetességgel tö- szer teljes felbomlásának és 
tervét. Teli torokkal rikoltoz- rölték el a kapitalizmus ma- annak, hogy mind szűkebb 
tak a „bolsevik kísérlet" ku- radványait az élet ·minden te- területre szorulnak az impe-
darcáról. rületén. rialisták. A szocialista tábor 

Churchill azt jövendölte, Nem volt könnyű a kezdet. legyőzhetetlen erővel rendel-
hogy „az élet minden formája Oroszország akkor még gazda- kezik és léte fejlődése re
teljesen lezüllik Oroszország- ságUag szegény, technikailal! tnénnyel és bi;,akodással tölti 
ban", .,teljesen csődöt monda- elmaradott yolt. J_ellemzo el a ma még elnyomott mili • _ 
nak . • , a szocialista és kom- erre, hogy amikor Lenin 1920-- . . 0 

munista teóriák". - Erről je- ban a szovjetek VIII . kong- kat szerte a vilago�, s _ez a 

gyezte meg Hruscsov elvtárs resszusa elé tárta az ország béke legfőbb blztoslteka 1s. 
a xxn. kongresszuson: ,.Most villamosításának tervét; « A lenini tanítások, a nagy 
megkérdezhetnénk ChuTchill GOELRO-tervet, Moszkvll.bnn október fénye világítja be a 
urat, vajon ki jutott csődbe? az elektromos energia alig mi népünk útját is. Pártunk 
Országunk, amely gazdasági- volt elég annak a villanykör- vezztésével a második ötéves 
lag a világ vezető országai ték százaival teletűzdelt tér- terv végrehajtásán dolgozunk, 
között az utolsó helyen állt, képnek a kivilágításához, mellyel lerakjuk hazánkban a 
ma a világ második ipari ha- amelyen a Szovjetunió villa- szocializmus alapjait. Hazánk
talma és a történelmi haladás 

I 

mosításának irányát szemlél· ban már uralkodóvá váltak a 
élén jár. Nagy-Britannia vi- tették. Lenin azt mondotta: ; szocialista termelési viszo
szont, amely a világ első ha- ,,A kommunizmus egyenlő al nyok, fejlődik népünk élet

A kongres.szusl palol& estt kivllág!Uisban. 
(MTI KUJ!(>Jdl Képsu,tgálat) 

színvonala, kultúrája, gazda
sági és politikai ereje egya
ránt. További fejlődésünk biz
tosítéka a szocialista táborhoz 
való tartozásunk, a megbont
hatatlan szovjet-magyar ba
rátság. ,,Uj lendületet ad a mi 
népünk épitőmunkájához is az 
a tétel, amely rámutat, hogy 
a szocialista országok többé
kevésbé egyide;úleg, töTténel
mileg azonos szakaszban jut
nak el a kommunizmusba -
mondotta Kádá,- elvtárs a 
XXII. pártkongresszuson. -
E tétel nagyszerű célt tűz ki a 
szocialista tábor valamennyi 
népe elé." 

Olyan cél ez, amelyért ér
demes. kell küzdeni, dolgozni 
- élni ! 

---------------- • • • -------�---------

Tanácskoztak a· vasuias újítók és left.alálók 

Budapesten a Közlekedési j részére 5,5 millió forintot fi- j ták az újítási javaslatok el.-
Klubban tartották október zettek ki, a közreműködők bírálásának lassúságát. 
27-�

F
- a vasutas újítók és fe!- 300 e":er fori�tot k�ptak. El- Fontos javaslatokat tett 

ta_la.ok ko_ngresszusát. Grof 1s_meressel szolt arrol, h?g! felszólalásában Zubor István, 
Jozsef elvtar�1 • 

a vasutas_s2;8:k- n;1vekedett az. elfogado�t UJl- a vasutasszakszervezet köz
szerveze_t titkara m�11:ny1tóJá- tasok bevezetesének aranya. gazdasági osztályának veze
ban meltatla _ az . UJttó�o�g- szólt a beszámoló az újító- tője. Javasolta például, hogy 
resszus Jel_ento5.ég_et, . ma�d at- mozgalom fejlődését fékezó a legjobb újítókat és feltalá
adta a szot Rodon_y, Kar?ly- . hibákról is Az elbfrálást az ' Jókat hosszabb időre küldjék 
�k, a .  MA V vezérigazgatohe- illetékesek · gyakTan „albér- át más vállalatokhoz, hogy 
l}�tlesenek. A ko�_gr��us letbe" adják. Az újítási elő- átadhassák tudásukat. A hasz-
1:11-ntegy 300 részvevoie „ e!�n� adók gyakori cserélődése gá- nos újításokat tekintsék a mű
f1gy<;lemme1 hallg'.'t!a Rodon�i tolja a rendszeres munkát. szaki fejlesztés szerves részé
f:l�tars beszámoloJat a vasut Sok hiba tapasztalható az újí- nek, és tervszerűen valósítsák 
UJttási mozgalmáról. tási rendelet betartása körül. meg azokat. Felszólalt Tas• 

Az igazgatóságok 

egymásközti versenye 

A szeptember havi eredmé
nyek alapján az igazgatósá
gok egymál>közti ve1-senyében 
az igazgatóságok helyezési 
sorrendje és számlékban ki
fejezett eredménye a követ
kezőképpen alakult: 
1 .  Szeged 
2. Debrecen 
3. Pécs 
4. Miskolc 
5. Budapest 
6. Szombathely 

90,87¾ 
84.520/o 
83.73% 
83,73¾ 
83,33¾ 
81,35¾ 

„Békében szeretnénk élni . . .  
11 

- Beszélgetés a német kérdésről -

A vasutas dolgozók napja- tikus Berlin területére. Csak 
inkban is gyakran beszélget- az NDK hatóságainak ;ózan
nek a német békeszerződés ságán múlt. hogy nem került 
megkötéséről, s általában sor a provokáció nyomán 
azokról a problémákról, ame- összetűzésre. 
lyeket így emlegetünk: n�met 1

1 

- Úgy gondolom, itt az ide-
k.érdés. A múlt héten a ke- ;e. hogy gátat emeljünk az 
leti műszaki kocsiszoJ_gálati 

I 
imperiaiista mesterkedések 

főnök.s,ég néhány dol,go1..ójával elé - kapcsolódott a beszél
ültünk össze egy kis beszél- ge\ésbé Szücs Gergely, 52 éves 
getésre, hogy megtudjuk, mi- kocsiasztalos. - Átéltem már 
ként vélekednek erről a fon- két világháborút, amit a né
tos nemzetközi problémáról. met imperializmus zMitott a 

- Gyakran beszélgetünk. a világra, s amelynek a mi né-
német kérdésről kezdte . pünk is s::ent'edő alanya volt. 
Hrusz György lakatos a mű- 1 Az SZKP XXII. kongresszu
helybizottság tagja. .:._ Voit ' sáról érl:ezö i>ÍTek arról gyóz
egy röpgyúlésünk is. amelyen ! tek _meg bennü_nket, hogy a 

követeltük, hogy mielőbb ' ��oczal1sta ?rszagok nem fo_g

kössék meg a békét mindkét 1 11;k , e!•gedm ennek megismet-
német állammal. l lodeset. 

. • . Karsai József esztergályos 
- Miert ta-rt1a ezt fontos· eddig nem vett részt a beszél-

n.a.k? - kérdeztük. ! getésben. Szótlanul hallgatta 
- A mai rendezetl=, beke- az idősebbek véleményét. Mi

szerződés nélküli állapotokat ként mi valamennyien, ő is 
háborús feszü.l-tség sz[tására érdekelt a béke kérdésében. 
igyekszenek felhasználni az Feleségével és ötéves kisfiá
amerikai imperialisták és a val a múlt héten költözött 
nyugatnémet militaristálc. Ceglédbercelen uj csalüdi 
Szeretnék állandósítani Nyu- házba . . .  
gat-Berlin megszállását, hogy - Bék.ében szeretnénk él

fenntarthassák a kémközpon• ni - mondta Karsai József 
tokat a szocialista országok - és azt akarjuk, hogy ne 
ellen irán11uló aknamunkáj11k kelljen aggódni a jövő, gyer
bázisaiként. mekeink sorsa felől. Ezért 

- Most is napirenden van- tartjuk döntő fontosságúnak a 
nak az amerikai provokációk német kérdés mieWbbi, vég
Nyugat-Berlinben - vette át leges megoldás:ít. a békeszer-
a szót Vörös Béla festő. ződés megkötését. 
Bemondta a rádió, hogy ame• Beszélgetésünk részve,·ői 
rikai katonákkal és polgári ebben valamennyien egyetér
ruhás személyekkel megrakott tettek. 
autók hatoltak be a demokra- {L-ez.) 

Megtartották a Vasúti Tudományos 
Kutatóintézet első tudományos ülésszakát 
Tíz évvel tezelótt alapította 

kornlányzatunk a Vasuti Tudo
mányos Kutatóintézetet abból 
a célból, hogy a vasút műsza
ki és gazdasági tudományos 
kérdéseivel foglalkozzélk. Az 
intézet feladata. hogy a közle-

kedéstudomány elm�eti e; 
gyakorlati jelentőségű kérdé
seinek tisztázásával segítse a 
vasút műszaki fejlesztését gaz. 
dnságosabbá tételét. To�bb,j 
feladata a Közlekedési Múzeum 
újjászervezése. 

Október 23-á.n a Vasúti Fő
ooztály kultúnei.mében Rödö

. nyi Károly ve:zérigazgatóhe-

Budapesti kirándulás 
lyettes üdvözlő szava! után dr. 
Csa"';'Ídi György, a Magyar Tu-

A vésztői XV. szakasz veze-
domanyos Akadémia levelezö 

tóje, Borbély Gyula intéző 18 tagja, a közlekedés és posta
dolgozóval rövidesen Buda- úgyi miniszrer elsó helyettese 
pestre látogat. Megtekintík nyitotta meg az intézet első tu. 
szép fővárosunk nevezetessé-

dom
.ány

os 
ül

és
s
mká

t. B
esz.édé

geit. A budapesti kirándulás ben rámutatott a tudományos 
részvevői valamennyien 

munka fontosságára a közleke-szo- d� területén. hangsúlyozta. a cialista brigádtagok, akik túl- kc.zlekedés egyságét. valamin 
teljesítették a harmadik ne- azt, hogy arányos fejlódési·e z 
gyedévi tervet. közlekedési ágazatok közöt. 

November 7 tiszteletére kö• helyes koo�ációra \'an szük
zösen vállalták, hogy szalagos �p·cs�at�

t
éze

t m
á

u
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nk�.iá\"a: 
f t tá · k "k t 

, ' · meg· ap1tolt. 
e1;1n ar s1 mu� a! :a szaz- hogy az elmúlt 16 esztend 

szazalékra telJes1hk. Leg- alatt jelentős munkát végze� 
utóbb egy síntörés éjszakai ja- a vasút. illetöle-<! a köz:lek.ed' 
vításánál fáradságot nem is- javára. 

"' � 

merve dolgoztak. Ezután Szentgyörgyi Károli 
a? intézet igazgatója isme1 let 
l<;_a yasúti Tudományos Kut. 
tomtézet munkáját és eredm•: 
nye1t. Az igazgató beszámoló·it 

Boldizsár Gyula 
Békéscsaba 

hoz a_z Akadémia, az egyc,-tc Bevezetőben ismertette a be- Javultak a gazdaságossági szá- nádi Emil, az Országos Talál-
1 számoló a második ötéves terv mítások, bár még előfordul, mányi Hivatal elnöke is. Rá- , 

során a vasútra háruló felada- hogy nem mindig veszik figye- mutatott arra, hogy bár or-
u 
• ' .. , tt I b'' .. ,t K • b •k '11 ' 

tokat Kérte, hogy a felada- lemb_e az újí_tók jogos igényeit. �zágosan_ fejlődés van, a vas- J epu e e ovu azmc arc, a a omasa 
tok megvalósításához adja- Felh1vta a figyelmet a tapasz- utná] visszaesést mutat az 

mek es a kutatóintézetek ké· 
Y.i�eló; szóltak hozzá. majd 
ulesszak során az intézel m· 
katársai ismertették a külö•1b 
zf, munkaterületeken ,·égzc nak minél nagyobb segítsé- �la_tcserék _ jobb megszerve- új[tómozgalom_ Megállapítá- veg· re elkészült �� u" é ül' _.  

get a vasút újítói és feltalá- zesere. Kerte, hogy a vasu- sat mdokolva beszél az el- Kaz·n ba 'k áll "': J P ':� 
lói tasszaks e t d · · f 1cv • • . "tá k ó 

t e re, a omason Az UJ 
. zerv ze a Jon mm- e o UJl so r l a munka- · "Jetben találh tó • · • 
Elmondta, hogy 1958 január- denütt nagyobb segítséget az köri kötelezettség gyakori 

I 

epu . a a ?egypenz-

jától 1961 júniusáig beadott újítómozgalom fejlesztéséhez. tisztázatlanságáról az ellen-
�'·

t
a mál�ázo 

k
hely

erú

iség, két 
- . . • ,aro erem es a orsz Utas-

30 209 újítási javaslatból A beszámolót alapos vita orzes gyengeségeiről. ellátó Világ"tására mod 
10 044 darabot fogadtak el, és kö�ette. :r,_1éltatták a felszó- A kongresszus befejező ak- l fény�veket �zereltek fel. 

ern 

9590 újítás gyakorlati alkal- lalok a� elert eredményeket, tusaként kitüntetéseket és ju-
, 

Az épület átadása október 
kalmaZására került sor. Az de el_soso_rb_an a még �apas�- talmaka� adtak át a legjobb 20-án volt. Megjelent az átadá
elért megtakarítás 112  millió talhato h1bak feltárásara to- vasutas-ujítóknak és feltalá- son d,- Pásztor Pál a miskolci 
l35 ezer forint volt. Az újítók rekedtek Többen kifogásol... lóknak. igaz.gatóság vezetője. A szoci-

alista város lakóit Bartók elv0 fontosabb munkáik eredmé• társ, a tanácselnök helyettese nyeit. 
képviselte az ünnepségen. A tudományes üléssM.k zárt' 

A kulturált utazást szolgálja �lésén ftödönyi Károly vezér. 
az új létesítmény. Joggal elvár- 1 ,gaz.gatoh_elyettes foglalta összt 
Juk, hogy becsüljék meg az j a �udo_manyos· kutatás ered· 
utasok, ,igyázzanak rendJére, menyeit: ame!yet a magyar �-�-
tisztaságára.. 

l 
su_tak feJl�ztése érdekeben ki, 

B h '  R '  
re1tett'ek es meghat-mozi„ a jó-e a.n ozsa vo feladatait. 

Kazincbarcika u. o. 
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Húsz év 11 szovjet v11s11t11k szolgtif 11ttib11n 
Villáminterjú· Puskás L6szló mozdonyvezetővel 

Puskás László mozdonyve
zető húsz évet töltött a Szov
jetunióban. Mindvégig a 
kárpát-ukrajnai ka.ra.leva.i 
(Királyház;a) fűtőháznál tel
j�tett szolgálatot. A két év
tizedes 5Z01gálat után a múlt 
év augusztusában jött haza 
Magyarországra, szülővárosá
ba, Egerbe. A honvágy ho.zta 
haza. Azóta ugyancsak moz
donyvezető.! beooztásbaJn az 
egri fűtóhá:zmál dolgozilk. 

A napokban őt !kerestem a 
tör,bénelmi nevezetességű kis
város fűtőházában. őt, a moz
donyvezetőt, aki húsz eszten
deig szolgálta a V:i!lág első szo
cialista államánaik vasútját. 

14 perces interjú 

- Puskás László mozd.omy
vezetőt !keresi? Ma szolgálat
ban van - !közölte a fűtőház-
főnök, amiikor lhoJléte iránt 
érdelclődtem. De várjon csald 
Ma sremélyvonattal jár, s ha 
jől tudom, hamm-osan itt 
lesz. 

donyvezero táaiy-érsapkát 
csak azután válaszol. 

Mások az adottságok 

és moindooom, hogy ott a fúton.á
za.kat jobban elláJtják al1kat
részekkel és a javításokhoz 
nélkülözhetetlen anyagoktkal, 

- A Szovjetunióban köny
nyebb volt a munka és a vas
utasok is fegyei.mezettebbek, 
mint ittJw,n - mondotta nyu
godt, kimért hangon. - Igaz, 

ugyanak!kor a szakemberkép
zésre is solMra1 [lagyobb súlyt 
helyeznek, mint ezt itfuon ta
pasztalom. 

Több a pihenő 

És a kereseti lehetősé
gek? 

- Havonta átlag 1600-2000 
régi rubel,t \kerestem - volt a 
válasz. - Itthon 2200-2400 
foünt a havi keresetem. Csak
hogy ezért a pénz.ért [lem 175, 
ha.nem néha, 280 sőt 300 órát 
kell s:rolgálni. Ez pedig nagy 
különb.5ég. Meggyőződésem 
azonban, hogy a magyar vas
úmál is hamarosan eljön az 
az idő, amikor az utazósze
mélyzetnek nem kell havonta 
300 órát szolgá1ni. 

A magyar vasú1Jnál még di
vabban levő hosszú szolgálati 
idő, bioonyos fokig magyará
zatot ad arra ás, hogy a mi 
mozdonyvezető:iink és fűtóilllk 

Halló! Felvigyázók? • • •  Mer- Puskás László, a szovJetuni6ból - általáb= az utazószemély-
re járnak PU�ék? • • •  Nagy- hazatért mozdonyvezetö. zet - ;miér;f; húzódozilk a moz-
szerű.! hogy ott a munk.a.feUktele,k is galmi szervek rendezvényei-

Már elindultaJk Füzes• jobbak, Egy mozdonyvezető- nek látogatásától, a tanulás-

abonybót A 9132-es személyt nek például nem szabad túl- tól, a mú�ődéstől. Ilyen 

hozzák. A vonatnak lO,OS-Jmr lépni a havi 175 órás szolgá- hosszú szolgálat után pihenni 

V8[1 az érkezési ideje, de Illem latot. Ez napi 7-7 és félórás is kell az embere'knek. Meg 

sok idő áll majd rendelke7Jé- munka.időnek fetel meg. Ha � otthon is csaik akad egy 

sükre, mert 14 perc múlva fOI:'- ho.sszabb útra mentünk, köz- kis munka a család !körében. 

dulniulk !kell a 9125-ös sze- ben vá'/;tottak bennünket. A Nem bew.élve arról, hogy a 

méllyel. s ez ala,tt még a gé- váLtás rends:rerint olyan kétílakiság itt-ott még ma is 

püket is meg kell forditaru. csomóponton történt, ahol a tapasztalható a vasutasölc 'kö-
gép kezelése miatt legalább 20 zött. A fiatalabtbak pedi,g jog-

A soomélyvonat rendesen -25 pe,rces tartózkodást en- ga1 vágynak egy kis szi>ra:ko
él1kezett Ege.roe. Magas, S2li- gedélye.zett a menetrend. zásra. Ezt nem lehet tólük 
kár, mosdlygó fil'CÚ ember Ilyenkor a lelépő és a vdltó megtagadni. Mj[!dannyian vol
s-zállt le a 324-1582-es so- személyzet  együtt véilzi el az tll'Ilk fiatalok, tudjuk, hogy a 
rozatú mozdony;ról. Bes:T.élge- átadással já,ró karbantartást. szolgálat után vagy a hét vé
resbe elegyedtünk. Hogy a 14 Ezutá[! arról beszélt, hogy a gén jólesik egy kis !kikapa;o-
perclből egy másod;perc se mozdanydk lkarbaITTtartására, lódás. 
menjen veszendőbe, a fútóház.. javításra lllli.lyen nagy gondot Az alig 14 perees interjúnak 
főnök :imtézlkedésére egy má- forditana'lc a szovjet v.asuitalk- a s7.0lgálattevő vetett véget. 
siik mozdonyvezető fOl:'dult náL 10,22-Jwr magasba lendült ke-
meg a géppel. _ A szovjet mozdonyveze- zében az indító tárcsa. A 45 

- Milyen tapasztalatokikal tók .a fut.ó- és középjavítások éves mozdonyvezető egy u.g--

tért haza szülövárosába? !kivételével csak abban az rással f�nn termett a mozdo-

l

esetben járna,k be a fűrtóház- 1 
nyon. Tisztelgett, majd előre 

Elóbb eilmosolyodilk, majd ba csak alkikor kérik a la.kato- tolta az emeltyűt és a géa>, a 
szurtos, olajos lkezefejével sok segítségét, ha ák maguk 9125-ös személlyel elindult 
fejebúbjára tolja a Szovj'et- nem tudnak megbirlkózni a ja- / F

üzesabonyba. 
unióból magával h=tit moz- vítással. Persze, meg kell Visi Ferenc 

Debteceni t11n11Istigok - 11 t11n11Itistól 
A szocialista brigádmozga

lom jelszava: ,,Szocialista mó
don élni, dolgozni!" 

Erröl tanácskoztak nem
régiben a debreceni jármű
javító kultúrotthonában. A ve
zetőség évekkel ezelőtt három 
pontban határozta meg a fel
datát. 

1. Ismeretterjesztő előadá
sok rendszeres megtartása; 

2. a könyvolvasás széleskü
rú elterjesztése; 

3. a közoktatás megszerve
zése a dolgozók általános mü
veltségének növelése érdeké
ben. 

Fejlődő 
szocialista brigádok 

1Só9-ben például 57 ismeret
terjesztő előadást tartottak, 

amelyeket több mint tízezren J 
hallgattak végig. A politikai, 
közgazdasági, történelmi, mű
vészeti, műszaki, egészségügyi 
témákról szóló előadások az
óta is nagy látogatottságnak 
örvendenek. A tapasztalatok 
alapján négy különböző mun
kásakadémiát is szerveztek. A 
tematikát a dolgozók kíván
sága alapján állították össze. 

- Az előadásokat igyekez
tünk szemléltető anyagokkal 
is kiegészíteni, hogy így ért
hetőbbé tegyük a szóbanforgó 
kérdéseket - mondotta Éles 
Sándor, a kultúrotthon igaz
gatója. - Ezenkívül művé
szeti előadássorozatot is indí
tottunk a férfi kórus, vala
mint tánccsoportunk részére. 
Tizenegy előadásból álló 
üzemgazdasági témát is fel
dolgoztunk. 

Korszerű konyha és étterem épült 
a BVKH dolgozói számára 

Okroba· 9-én a MAV BVK.H A !konyhán 700 BVKH-beli. 
doJ.gozóit kellemes m,eglepetés s átmenetileg 600 nY1.1gati pá
várta: a régi,  rosszlúrú Ilko- lyaudvarl dolgozó számára 
vits-étterem helyén egymillió főznek. de Jehetooég van to
forintos költsége;el íz!é,es. te!- vábbi 200 szemé.ly r€62ére ebé
jesen korszerű éttermet_ gáz- det .készíteni . A nazyméretú 
zal, villannyal fűlött. s a leg- ebédlő gyorsan átlakítható 
modernebb felszereréssel ellá- k:ultúrteremmé. A konyha az 
tott konyhát avattak. Az ava.- első emeleten nyert elhelye
tást még örömtelibbé tette a zést. s felvonó szállítja a főzrt:et 
BVKH házizenekara, amely a földszmti t.álalóba. Tervbe 
az első ebédhez kitűnő mu- vették. ho,zy időve1 önkiszol
zsik.á.val ked.-e&k.edett a do!- gáló rendszert vezetnek Qe. 
gozóknak. 

Hosszú ideje készült az új Meg kell emlékezni a Vas--
beruházás. s nem egyszer ,kö- útt,ervező OV dolgozóina,k ,ki
iös összetogás segítette át az tűnő tervezéséről. a MA V Ma-

! építészeti megoldásoknál. s a g-asépít,ő űV dolgozóinalk: jó 
kivitelezésnél felmerülő aka- munkáláról. amelyet a BVKH 
liályokon a hivatalvezetés. s a Házgondnoksága, Szabó János 
tnozga�i szervek . tö.re-'kvését• vezetésével kötelességén túl
i.rost veg:re. nyugvoPOntra ke- _ , . 
rult a vajúdó ügy. s a dolgo- meno szo:g�lma� teve�eny

t.ók elégedetten. örömmel vet- s��e;"':1 az ".'p1t��es n:ie�ndu

'.ék tudomásul a létesítmény j lás
_
atol a� at�dás1g d1cseretes 

111egvalósítását. módon támogarott. 

Az általános műveltség 
emelésének legfontosabb mu
tatója azonban mégiscsak az, 
hogy az üzem kollektívájából 
hányan rendelkeznek meg
felelő iskolával. 

206-an tanulnak 

Sajnos, sok nehézséggel kell 
megküzdenünk, hogy biztosít
hassuk dolgozóink tovább
tanulási. lehetőségeit - foly
tatta a kultúrotthon-igazgató. 
- Kiderült, hogy a vállalat 
össz!étszámának csak a fele 
rendelkezik a nyolc általános 
iskolai végzettséggel. :€vekkel 
ezelőtt rosszabb volt a hely
zet. A cél; hogy három éven 
belül a fiatalabb korosztály
hoz tartozó dolgozók elvégez
zék a nyolc általános iskolát. 
Az eredmény biztató. Az 
1960/61-es tanévben az általá
nos iskolát 116, a gépipa1i 
technikumot 43. a közgazda
sági technikumot 16, az álta
lános gimnáziumot 25, a fa
ipari technikumot 4, a mező
gazdasági technikumot pedig 2 
dolgozó végezte el. Az idei 
tanévben 19-cel többen tanul
na!,. Egyetemre tavaly 1 9-en, 
az idén 20-an járnak. 

A szakmai továbbképzésben 
is tettek egyet s mást a deb
receni járműjavítóban. Jelen
leg öt műszaki továbbképző 
tanfolyamon csoportvezetők és 
művezetői, bevonásával tanít
ják meg a dolgozókat az új 
gyártmányok és technológiai 
eljárások módsi:ereire. A szak
szervezeti bizottság pedig 
szinte állandóan napirenden 
tartja mind az állami. mind 
az üzemi oktatásban való rész
vételt. 

A művelődési otthonon be
lül öttagú oktatási bizottság 
és héttagú ismeretterjesztő bi
zottság működik közre a ne
mes cél érdekében. Nem cso
da, ha az érdeklődés állan
dóan nő. 

BéTCe8 GyőTQ!I 

1961. NOVEMBER 2. 

A Szakszervezeti Világszövetség felhívása a világ dolgozóihoz 
az algériai háború kitörésének 7. évforduló ja alkalmából 

1961. november l-én múlt hét éve, hogy Al
géTia népe hősiesen küzd az ország függeti/.en
ségének ldvivásáért. E harcban ALgéria leg
jobb fiainak tízezTei áldozták fel életüket. 

tá.sá.Tól biztosítja az Algériai Dolgozók Alta
láno., Szövetségét. 

A francia gyarmatosítók NATO-szövetsége
seik támogatásá·vat hét év alatt óriási haderö
ket vetettek harcba ebben a gyűlöletes gyaT
matosító háborúban. De az állig felfegyverzett 
haderök, a Tendőri terror, a kinvallatások. a 

kivégzések, a koncentrációs táborok, a lakos
ság tömeges depoTtálása sem tudták megtör
ni a hősiesen helytálló algériai mlp példamu
tató ellenállását. 

Az Algériában folyó nemzeti felszabadító 
háború, amely november 1-én a nyolcadik 
évébe lépett, a gyarmati Tendszer ellen és 
nemzeti függetlenségükért harcoló mlpek küz
delmének jelképévé vált. 

A Szakszervezeti Világszövetség, amely min
dig támogatta az algériai nép és az algériai 
dol,gozók töTVényes követeléseit, a hetedik év• 
forduló alkalmából fokozni .kívánja szolidari
tását és erőfeszítéseit igaz ügyük támogatásá
Ta. Üdvözli azt a bátor harcot, amelyet az al
géTiai dolgozók 11épük egészével vállvetve 
vívnak függetlenségükért és nemzeti területük 
integritásáért, ugyanakkor testvéri szolidari-

1961. november 1-én, amikor ez a h<iború 
nyolcadik esztendejébe lép a Szakszervezeti 
Világszövetség 107 millió tagja nevében nyo
matékos felhívást intéz összes tagszervezetei
hez, valamint az egész világ dolgozóihoz és az 
összes irányzatokhoz tartozó szakszervezetek
hez s felszólítja öket. fokozzák akcióikat és 
indítsanak mindenféle kezdeményezéseket, 
hogy e tömegakcióklcal támogassák az algériai 
nép és az aLgériai dolgozók küzdeimét. tár• 
gyalásokTa kényszerítsék a francia gyarmato
sítókat, és követeljék. a bebörtönzöttek sza
badonbocsátását. Meggyőződésünk, hogy azok 
az egységes akciók, amelyekkel az egész t,-ilág 
dolgozói a nemzeti függetlenségért küzdö al
gériai népet támogatják. hatékon11an hozzá 
fognak járulni a francia gyarmatosítók és az 
imperialista monopóliumok vereségéhez, 
előbbre fogja vinni az algériai nép törvényes 
követeléseinek teljesítését, nemzeti független
ségének kivívását, területi integritásának biz
tosítását, a szabadság és, a béke ügyét. 

Az algériai ™''" ayőzelme a gyarmati rend
szer és az imperializmus ellen. a viláabéke 
megőrzéséért vívott küzdelem új sikere !esz -
fejezódik be az SZVSZ felhívása. 

Örömmel üdvözöli ük 
az V. SZVSZ-kongresszus résztvevőit Moszkvában 

- MONDJÁK A VÖRÖS PROLETÁR ÜZEM DOLGOZÓI 

Moszkva lesz az V. sm.kszer-
1 

Natalja Motova, a moszkvai 
vezeti világkongresszus szín- szakszervezeti tanács titkára. 
he1ye. A szovjet főválros üze- - Büszké!k vagyunuc arra, hogy 
meinek ÉS hivatalainak dolgo- a munkásosztálynak ez a fon
zói &römmel fogadták ezt a to.s fórwm.a éppen a mi hazánk
lh.írt. MoS0kva, vaJ.am.int a ban ül össze. abban az ország
Szovjetunió dolgozói létrejötbe ban, amely egy ragyogó ;övő 
óta ismerik és nagyra becsülik útját mutatja meg a népek
a SZ<>!ksZeMJezeti Világszövet- nek. 
Ség működését. Tudják, hogy - Moszkvá,ban több mint 4 
az SZVSZ zászlaja alatt aktív mmió sm.kszeroezeti tag dol
iharc folyik a dolgozók jólé- gozik. Deoem,beTben ezeknek 
stéért, a békéért, a szabad- a d.olgozókna}e sok mondan.i
ságért és a demokráciáért.. A oolóju/k lesz a világ sok mil
swvjet embereik e .zászló alatt Lió dolgm-ójának küldöttei 
haladók első sorait foglalják számára. 
eil.. Termés-zetes telhát, hogy Moszkvában van egy üzem, 
minda zokat a sikere.1<:et, ame- amelyet minden szovjet dol
lyeket ezen az úton érnek el. a goz,ó istner és amely híres a 
nem.zelközi munkásosztály si- Szovjetunió határain túl is. 
kerein(ik tekintik:, ugyanúgy, Ez a Krasznij Pa:-o!eta.rij_ a 
mint a!b.ogy saját sikereiknek Vörös Proletár. Ez a nagy gyár 
tekintik a nemzetközi szak- modez,n, kiváló minőségű szer
szervezeti mozgalom IDÍ[lden szármgépeket �várt. Itt készül
egyes győzelmét is. tek 30 évvel ezelőtt a DIP-

Az SZVSZ szakszer-v>ezeti esztergák. DIP három szó 
vilá.gkon.gresszusai minden al- kezdőbetűje Dognaty i per,eg
kalommal jelentős mérföld- naty, azaz e1él"ni és túlszár
köve; volla'k a Szakszervezeti nyalni. Elérni és túlszárnyalni 
Vtlági;zövetség és a nemzet- a legjobb cégeket a minőreg 
közi szakszerve7,eti mo�""lilom és termelékenység tekinteté
történetének. Párizs, Milánó, ben. - ezt a célt tűzték maguk 
Bécs, Lipcse egy-egy állomása elé már régen a Vörös Prole
annak a hosszú útna;k. amelyet tár dolgozói. :€s ezt a célt el is 
az egész világ dolgozói meg- érték. A DIP-eszterga már ab
tettek. Ezek a kongresszusok ban az időbeITT is a le.g:jobb 
új perspektivákíkal gazdagítot- szei.-számgép,2'k egyike volt. 
•ták a szakszervezeteket és úi. De ma már más, preciziós szer-
1,agy feladatokat rótak szám.gépeket gyártanak, olya-
rájuk. nokat, amelyek különbek a 

külföldi mechanikai készít
mények legjobbjainál is. 

Ternnészetes, hogy most, 
ami:kor az egész világon l'rli!lY
ségüket és hatásukat teki.ntve 
példa nélkül álló társadalmi 
változások következnek be, 
különooen figyelemre méltó 
eseménynek kell tekinteni az 
V. szakswrvezeti világkong
resszust. Megértlhetjük tehát a 
moszkvai dolgo7.ók büszkesé
gét: ez a kongresszus az ő 
városukban fog l.ezajlani. 

Négymillió 

szervezett dolgozó 
városában 

Nagyon örülünk annak, 
hogy a i•álasztás Q m.i fö
vá,osunkr.a esett - mondotta 

- Munkásaink azon go-ndol
kozn.ak. hogy új módon é lje
nek és dolgozm.nak, hogy te
•cemtö munkáju,Jckal megsok
szorozzák országunk .gazd,ag
ságát, hogy a bé!kéért és az 
emberek jobb életéért munlkál
kodja.na k mondotta egy 
beszélgetés sarán Pjotr Sanna

, nov. az üzem szakszervezeti 
bizottságának elnöke. 

Megkértük. mondja el, 
hogyan kész.ülnek fel az üzem 
dolgozói az V. szakszervezeti 
világkongresszusra. - Mind
nyájon tudatában vagyunk an-
11a'k. milyen fontos ez az ese
mény a nemzetközi szakszer
vezeti és munkásmozgalom 

Sikere vo lt Szegeden 
az ú i ítási k iá l l ításnak 

A vasutas. a közlekedési és 
r 

NaPOnta két-háromszáz lá
a pos

. 
t.ás sza:kszervezetek ren- togatóJa vo�•t a . kiállí!fi.s?ak· 

dezésébcn okt.óber 18-á.n új!- A látogatók eroeklődéssel 
tási kiállítás nyílt Szegeden. sremlélték a kiállitott úiítá-

Sokat mondott a dolg.ozélk
nak ez a s,z,épen meittende
:rett. kill.söre is tetszetős kiál
lít.ás. Fe1kelt.ette érdeklőd.ésü
ket az újítások J ránt. Ezt a 
célt szolgálta az is. hogy a ki
állítás tartalma alatt n.aponita 
előadáookat tartottak, pl. az 
újítók jogvédelméről. a mun
kavédelmi újítások szerepé
röl és más kérdésekről. Meg
tartották a 'kiváló újítók és 
az újítási aktivistáik kö.zös ta
nácskozál;át l6. 

sokat. Bizonyára so:kat ta,nul
ta'k a kiállításon. Telt ház 
előtt mutatták be október 21-
én, s.zombaiton este az ú.iíbók 
tiszteletére rendezett jutalom
műsort. 

Vasutas részről dicséretre 
mél'tó munkát végzett a kiál
lítás rendezésében Finta Kál
mán. a megyei bizottság úií
tá.si felelőse és BoQáts László, 
az SZMT újítási bizottságá
nak tarua. 

Cserháti Jál.sef 

szempontjából. Minden mun
kás ÖTömmel üdvözli azt a 
határozatot, hogy a kongresz
szust Moszkvában rendezik 
meg. 

Együtt a világ dolgozóival 

- Nincs szii.Wg arra, hogy 
megmagyarázzuk a Krasznij 
Proleta, ij dolgozóinak. hogy 
mit jetent a mun1ká.sok barát
sága, a szoUdaritás és a béke. 
Ezek az embereik maguk is 
végigszenvedt�k a háború bor
z.aimait és ismerik a béke 
igazi árát. Ji;s amikor azt 
mondják, hogy a béke érdeké
ben dolgoznak, ez nemcsa,k azt 
jelenti, hogy Tészt vesznek a 
békés alkotó munkában, de 
azt is, hogy é<ooren őrzik a 
békét. 

- Közvetlen !kapcsolataink 
vannak a Né1net Demokratikus 
KöztáTsaság, Bulgária, Mongó
lia és S,Zámos más ország 
mechaTVikai dolgozóival. Infor• 
mációkat, küldöttségeket és 
tapasztalatokat cserélünk. Tu
datában vagyunk anndlc, mi
ly-tn fontos számunkra más 
népek testvéri ba1-átsága és mi 
azzal is erősíteni akaTjuk a 
világbékét. hogy az összes dol
gozókkal szolidarisak vagyunk 
és együttműködünk velük. 

- A kO'l!Jgresszus minél jobb 
eUJkészítése érde'kében még 
jobbá tessiük munkánkat. 
Amikor vendégül látjuk az 
egész világ munkásosztályámzk 
küldötteit, szer.etmlnk nékik 
megmutatni munkánk gyümöl• 
cseit és azokat a célokat, 
amelyeket kÖvetünk. 

- A küldötte.k tegyenek tel 
kérdéséket: El fogjuk nekik 
monda·ni, hogyan harcol ná
lunk a szakszervezet azé; t, 
hogy a dolgozók egyre inkább 
gazdagítsák országunkat, 
hogyan segíti őket abban, hogy 
jobban dolgozhassamz,k és job
ban éljenek. 

- Solc mmu:lanivalónk van 
.külföldi barátaink, ai V. swk
szeMJezeti ui.lágkongresszus 
küldöttei számára. Bár miná
lunk már mindenki tud a de
cemberi kong, esszusró!, el• 
lin.tároztuk., h,ogy mimten egyes 
műhelyben beszélgetéseket 
szervezünk a kongresszus je
Lentőséqéröl és a Sutkszer• 
vezeti Világswretség munkás· 
ságáról. Szeretnén•k gyáT'llnk 
klu.bjában egy rvagy- ha lehet, 
több) talál.kozót rendezni a 
kong1esszus részvevői és dol
gozóink kÖZött. Vá.llaüztunknál 
- mint egyébként minden 
szovjet vállalatnál - a kiildöt
tek saját sz;emüTckel győződ
hetnek m.eg arról, mit tesz 
mun!kásosztályunk annak ér
dekében, hogy a dolgozók élete 
napról napra jobb !egyen. 

- Örömmel üdi,özöljülc a 

küldötteket Moszkvában. 
Örömnnel üdvözö1.iük a Krasz
nij ProletaTij gyárban! 

(Az SZVSZ „Szakszervezeti 
Vill.ágmoze:alom" című folyó
iratának 1961. 5. számából) 
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Ahol július óta fart az őszi forgalom 
Kecskemét a nagyforgalmú 

I 
rint is ez a fő követelmény. A 

állomások közé tartozik. Most kocsitartózkodást az is befo
nemcsak az őszi forgalom az lyásolja, hogy megfelelő he
itteni vasutasok gondja, ha-

, 
lyen rakják-e az egyes szállít

nem az is, hogyan tudnák a mányokat. A szolnoki gyűjtő
lehető legjobban teljesíteni kocsi például gyakran lema
a kiadott műszaki normákat. radt a 755-ös gyorsteher vo-

lőinek részvételével. A válla
latok megígérték az egyenlete
sebb árufeladást, hogy enyhít
sék az állomás hétvégi túlter
heltségét. A vasárnapi rako
dással a MEZŐKER és a kon
zervgyárak mutatnak jó pél
dát a többi vállalatnak. Meg
ígérték a vállalatok azt is, 
hogy délután 5 óra után is fo
gadják a darabárut, ha idő
ben kapnak róla értesítést. A 
szállitó felekkel való harmó
nikus együttműködés enyhíti 
az állomás raktározási gond
jait és elősegíti a jobb for
galmi eredményeket. 

- Nálunk már júliusban natról, mert nem tudták idejé
megkezdódött az őszi forga- ben ki venni a raktár előtt 
lom, amikor megindult a gyü- álló kocsik közül. Most úgy 
mölcs szállítása - hallottuk rendezik, hogy a szolnoki 
Lőrincz Antal állomásfőnök- gyűjtő mindig az első kocsi 
től. - Azóta szünet nélkül tart legyen a raktár előtti sorban. 
a csúcsforgalom. Darabáru
forgalmunk is rendkívül nagy, 
mert központi raktárunk van 
és darabáru-elosztók vagyunk. 

A harmadik negyedévben 
élüzem-szinten dolgoztak. 
Eredményeik szeptemberben 
is jól alakultak. 

Leleményesen 

Kecskeméten is jól hat a 
munkára a brigádok versenye. 
Most Tóth Sándor forgalmi 
szolgálattevő brigádja vezet 
1 18 százalékos kitűnő ered
ménnyel. Ebben a brigádban 
a tolatásvezető Dakó László és 
B. Nagy Imre. Az ő érdemük 
elsősorban a kocsitartózkodási 
egységidő nagyarányú csök
kentése. 

Az új műszaki normák sze-

Hasonló probléma, hogy a 
ládák berakását a Fülöpszál: 
lás felé menő kocsikba ne a 
csonkavágányon végezzék, ha
nem a 9-es vágányon, mert 
innen gyorsabban át lehet 
vinni ezeket az induló vona
tokhoz. Ugyanal<lrnr az üveg
árut nyugodtan rakhatják a 
csonkavágányon. - Alaposan 
meg kell tehát fontolni a ko
csik rendezését, hogy a lehető 
legcsekélyebb mozgással tud
ják lebonyolítani a nagy te
herforgalmat. 

Cél: 

a legjobbak közé kerülni 

Ezért tartottak legutóbb 
komplexbrigád-értekezletet a 
kecskeméti vállalatok képvise-

Kecskemét állomás tavaly 
egész évben élüzem volt. Az 
idei első félévben nem tudták 
megtartani ezt az eredményt, 
mert 0,3 százalékos lemaradá
suk a kocsitartózkodásban 
visszavetette őket. Most, az 
év végére újra szeretnének a 
legjobbak közé kerülni. Ez 
csak rajtuk múlik . • •  

CIKKÜNK NYOMÁN . . .  

,,Szállítószal.a,got kkrünlc" 
címmel október 2-án megje
lent számunkban közöltük a 
dombóvári szertár dolgozói-
nak kívánságát. 

Horvábh Tvbor fóintéw, a 

Egy 80 éves pálya fenntartói az őszi forgalom sikeréért 
pécsi igazgatóságról levelében 
most arról értesít, hogy in
tézkedtek, s a szállítósza:lag 

Jól segítik az őszii forgalom 
lebonyolítását Makó-Újváros 
X V-ös pályamesteri szaklaszá
naik dolgozói. Nem könnyű a 
feladatuk, hiszen régi von.a,JO'll 
kell dolgozniuk. Vonalszakaszu
lron még 1883 évbeli, resicai 
gyártmányú síneket is lehet ta
lálni. Régi az ágyazat is, ame
lyen a talpfák nyugszana,k_ Ere
detileg bányakaVics volt, de 
ma már elsárosodott sárga
föld. agyag. Nehéz a munká
juk, de minden lehetőt meg
tesznek, hogy fenntartsák a pá
lyát, mei1; tudjá!k, hogy teljes 
felújítása rengeteg pénzbe ke
rülne. 

beszerzése még az idén meg
lását mutatja. Tavaly kilomé- történik. Ez örvendetes dolog. 
tt,renként 163 hibapantjuk vo1t, Bántja azonban a szemet le
most 99. Ez a mérési eredmény velének az a része, ahol mega s7.ialkasz munkáját dlicsér.i. állapítja, hogy a dombóváriak 

A várt- és a szakszervezet esetében a szállítószalag al
vezetői gyalcran felkeresik ika'lmazása nem jelent mun
munkahelyei!k:en a dolgozókat kamegtakarítást. Mint írja, 
és segítséget nyújtanak problé- azért nem, mert a szalaggal máik megoldásá:hoz. Sooptem- továbbított szenet állandóan berben a szakasz minden do!- teríteni kell az öngyulladás gozója béremelést kapott_ A megelőzése végett. XV. szalk;asz s.zor<l6an együtt-
működik a XIV. szatlmsszal a Nem értjük. A talicskázott 
31 kilométeres vonaluk fenn- szenet nem kell teríteni? A 
tartásába!ll. Munkájukkal haté- vagonrrárakás és a szén tarí
konyan segítik a s2legedi igaz- tése talán egyfarma nelhéz 
gatóség tervteljesítését. 

1 
munka? -

.
Ny,Uván 

.
a

. 
vagon-

Sziládi Sándor kirakás a nehezebb. ezt 
Sz.eged könnyíti a száJlítqszaí\?g. 

Gondolatok az országgyűlés után 
Má;;od.iik ötéves tervünket 

az orsz.á,ggyűlés elfogadta Tör
vényerőre emelkedlek azok a 
feladatok, amelyek az 1961-
1965-ös években a muruk.ásdk. 
parasztok és értelm:is,égi.ek 
munlk.á.iának alapját képeziik. 

Az a törvény, amelyet a 
képviselők a Parlamentben 
jóváhagytak, reálisan tartal
mazza mindawtl<:at a változá
sokat. amelyek az utóbbi 
év,ekben hazámkban, swcializ- 1 
must építő munkánk ikülső és 
belső körülményeiben végbe
mentek. 

Ez a nemzeti munkaprog
ram bizonyíték is békés 
szándékaink, dolgos törek-

véseink mellett. 
Bizo.nyítek, aik.árcsak az új ok
tatási rendszerünlkről hoz.ott 
törvény. 

Milyen távlatokba mutat a 
tervtörvény és az új oh,--t;atá
si rendszerről hoz.ott törvény? 
Mindkettő a dolgozó tömegeik 
amyag:i és kulturális színvo
nalának növelését sz.olgáJja, 
mindkettő iránytűként mutat 
előre a békés, boildog, m=
íkás jövendőbe. 

Tudjuk, hogy nem kis do-
J,ogról van szó. Éppen ezént 
ahhoz, hogy ez a terv 1965 
végéig megvalósuljon, az or
s2Jág minden polgárának. :ne
künik vasutasoknalk is solkat 
kell tenni. Hiszen 

a népjólét, a. felemelkedés, 
a szocialista holnap megte
remtője és haszonélvezője 
egyaránt a magyar dolgo-

zó nép. 
Magától értetődik, hogy eze.. 
iket a célkitűzéseket nekünk 
magunknak ikell valóra vá1ta
ni. S hogy e7Jt milyen gyor
san tesslZük. az kizárólag a 
dolgozó emberek kitartó, lkö
vet,kezetes mun.kájától függ. 

A tervtörvény azt is mutat,.. 
ja. hogy az ará.nyo,k k.ial.a'.kí
tása. az ipar minden ágában 
és a mezőgazdaságban egy
aránt meg:fel1elnek a követe!l
ményeknek. Bár, jóllehet. a 
tervszámai<: megemelése :nem 
egy emberben ébresz,tett olyan 
gondolatot. hogy nem iterve2r 

timk-e túl? Figyelembe vet
tüik-e a lllépgaz.daság teher
bíró képess,égeiit, a rendeJike
zésre álló energiát és az élet
színvonal emelkedését szo,1-
gá1ó oélo.ka,t? Az efféle két
ségekre csak egyféleképpen 
lehet válaszolni : ez a tör
vény jó, a benne foglalt tö
rekvések helyesek. 

Hazánkban terv még nem 
készült olyan körültekin

tően, mint ez a mostani. 
A terv me,gh.atározza a 26 

-29 százalékos, egy dolgozó
ra eső reáljövedelem növeke
dését. a fogyasztási alap 40-
42 százalékos emelkedését, a 
falu viUamooításánaik befeje
zéoot, előirányozza az egész
ségügyi ellátás tovább javu
lását, ú.i kórházaik és rendelő-
intézetek építését, s a társa
dalarnbimosításba bevontak 
számának 10 millióra törté
nő növelését. 

balesetmentes munkára, 
akkor az elkövetkezendő 
időben ennek szükségessé
ge a szó iga<Zi értelmében 

meghatványozódik. 
H�zen második ötéves tar-
vünk szerint a termelési ikö1t
ségek sz.ínvonalá,t a swcialis,
ta iparban legalább 10 száza
lékkal kell csökkenteni, a ter� 
melékenység emelikedéséne!k 
pedig mimtegy 70 százaléká,t a 
munka termelékenys4gének 
növekedése útján kell elérni. 

Második ötéves tervünik a 
vasútra is ;nehéz feladatokat 
hárít. A szállítás nagyobb re-
szét továbbra is a vasútnaik: 
kell ellátni. Az áruszállítás� 
baill 39, a szemelygzállítá&ban 
pedig legalább 18 százalékkal 
kell növellni a tel.h-sítményt. 

Megvalósíthatók <'.rek a fel
adatok? Igen, meg. Tartalé
kaink ugyanis még megköze.
!ítően sincsenek feltárva. Mind 
üzemeinkben, mind pedig az 

Nem !kétséges. hogy mindez állomásokon, a fűitőh.áza!knál 
na.,ay tettekre ösztönzi a vas- és a pályafennta.rtási főnök
út. az ország minden dolgo-

1 

s-égeknél száz és száz lehetó-
zóiát. Márpedig sége van annak, hogy gazda-

ha valaha szükség volt a ságooan. selejt né1kül. baleset-
tettekre, a fegyelmezett, mentesen dolgozzunk. 

Készülünk a téli forgalomra 

Dombóvár állomás,on már 
I 

talt dolgozók mellé ooztottuk 
most, az őszi forgalom idő- be őket. ho,gy megtanulják:,. 
szakában meg;kez.dttük a télre hogyan lehet télen is baleset 
való felkésrulést. Ek5ó lépés- f n.élkül dolgozni. Felkészülünk 
ként ik.Lbövített üzemszemlét arra, hogy a hideg beálltával 
tartottunk és felmértük a te- melegítő italt ikapjanaik a dol
rületiim,kön tapasztalhaJtó hi.á- gozók. Beszél.tiinik erről a 
nyosságokat. Szigorúalll betar- helyi Utasellátó vezetőjével és 
tandó határidőket szabtunk a orvosi vizsgálatra tjldtük 
hiányosságok megszüntet.ésé- azokat, akik maid a védőita-
re. lok !kiszolgálását végzik. 

Megvizsgáltuk azt :is, hogy 
milyen á.hl.a.potban vannaik a 
ikalamlkocsik és a rekbódélk. 
Az utóbbiak ikülö;nösen jawí
tásm SWI'"..llnak. Felhívtuk 
erre az illetekeseik figyelmét. 

A télre való felikészüléshez 
tartozik a fiatai, első teJes 
<j.olg,w.ól\:_�t.ése,js. '.taPasz.s 

Tavaly télen so.k baleset 
vo1t elcsúszás miaitt. Ezért 
gondosikoo:ni kell maid ar
ról, hogy az utakat és a pe
ront rends=eisen felhintséik, 
ha ikell.. 

Arra törekszünk. hogy bal� 
eset nélkül hidaljuk: át a téli 
forgalom nehézségeit. Ezért 
;gyekszünk előkészíteni dol� 
gozóin'.kat.-a várható probJié
mákra. 

Bódogh Mihály 
SZB-ti.tkár 

Radics István előmunkás 13 
tagú csapata most a meginöve
kedett °fO!r"gailom ddej'én is mi• 
nél több elavult talpfát igyek
szik ki cseréln.i. Ezz-el páx<huza-.. 
mosan végzik: a v�yok s,,;a
bályozását :is. A szorgrumas 
pályamunkások s:z,ocia!ista bri
gádokba tömörülve dolgoznak. 
Vállalták, hogy az önköltséges 
küldeményű kocsik nillrodását 
1,9 óra alatt elvégzilk. Legfon
tosabb feladatulk az év során 
a futószalagos javítási munka. 
A XV. szak.asz dolgozói azt 
ígérték. hogy az éves tervben 
előírt 5,1 km-es vonaJjavitást 
november végére elvégzik. 
Szeptember 30-ára 5,4 kilomé
wrt teljesít.ettek.. 

Öröm.ök és gondok Ilatvanhan 
- Sajnos, nálunk nem úgy 

alakulnak az eredmények, 
ahogy mi szeretnénk - ezzel 
fogadott Békési Mihály fútő
házfőnök. - Fűtóházunk 1957 

-

Sz:a!k.aszu!kon az idén 1s :mé
réseket végzeti; a vágánymérő 
kocsi. A grafikon a pálya javu-

Üresjárat volt . .• 

Az őszi forgalom idós7.aká
ban vagyunk. amikor minden 
kocsira szükség van. A for
galmat gazda..ágos.an !kell le
bonyolítanun'k. mert ettől 
függ az üzemi jutalék ala'J..71-
lása, Allomásunk núnden 
dolgozója erre törekszik. Saj
nos, úgy látszik van al1ol az. 
ellenkewjét i.s tezi:k. 

Legutóbb példaul a MA V 
I 311 881. a l\1Á V I. 320 797 
és a MA V Iz 331 6ti9 számú 
kocsiókban Pécsbánya.-rende
zőrő:! önkezelési szenet ad
tak fel Ajka rendeltetéssel. A 
vagonok rakományukkal ok
tóber 7-én Vá.rpalctára érkez
telc. Másnap közveUen vonat
tal Aj'kára tovfll>bitottuk a 
három vagont . .  Ajkán azon
ban ,nie,m könnyítettek a va
gonok terhén. Kirakás !helyett 
újra feladták mind a hár
mat - Várpalotára. Októbex 
9--én este érkeztek meg lhoz
zánlk és végre megiörtént a 
k:rrakásu� 

Az ilyen eljár.ás nem szo1-
gálja a kocsik jobl:> kiihasz
nálásat. Vajon mennyibe ke
rült ez a felesleges vontatás 
és ki fogja megfizetni? 

Sallai István 
Várpalota 

A tartalék Bara József to1atás�ezet.ó irá.nyitásá, a1 ,egyszerre 
4$ vagon cu.koff'épat tol be a Hatvani Cu.korgyárba.. 

egy töredéke az oozi hónapok j 6.ta álla�óan t�ljesíti �z é_l
teherforga!m.ának_ Hisz.en az uze1!' szint kovetelmenyeít. 
állomásra naponta 3500-4000 

1 

At>tol tartunl,, hogy most, a 
kocsi fut be. Ebből a rende- második félévben megszakad 
zőben 1900-2000 kocsit kell ez a !il�rsoroz�t. _A terme!é
gmitással rendezni. A többi ke�y!e_gi mut�tot es a tehe:
irányvonatként megy tovább. 1 szalltta�t kiveve, a harm_adi_k 
A tehervonatok száma hu- negyedevben valamennyi te
szonnégy óra alatt 70-80 kö- nyezönél túVteljesítettük az 
zött mozog. Október 12--én 83 éleüzem._szintet. A legnagyobb 
tehervonattal 39-18 kocsit to- lemaradas a 100 etkm es a 
vábbítottak_ haszonkilométer tervnél mu

A hatvani vasutasok az őszi 
forgalom idején is megbirkóz
nak a feladatokkal. Mint 
Soós Károly térfőnöktől meg-
1 ud wk, a harmadik negyed
évben még jobb eredménye
ket értek el. mint az első fél
évben. Az· é-lüzemtényezölk 
kö7.ül a kocsi terhelésben 
l 04.H, a kocsitartózkodásban 
1 02.�6• 0-os eredményt értek 
el, a vonatközlekedés.i tervet 
pedig 86°wra teljesítették. 
Ugyanakkor a 103,48°/0-os első 
félévi átlaggal szemben 
104.24• '0-ra teljesítették har
madik negyedévi tervüket. 

l\ilint a fenlt számok is l:>i
zonyítjó.k, az állomás a má
sodik félévben is jó úton ha
lad az élüzem cím elnyeré
éért vívott küzdelemben. De 
hogy állnak a !űtőháziak? 

tatkozik. 
- Miből adódik a lemara

dás? Talán kevés a gép, vagy 
a személyzetben van a hiba? 

- A lemaradás nem raj
tunk múlott. Gépparkunk jó, 
személyzetünk is 1..-iképzeu, 
fegye•imezett. A hiba ott van, 
hgy a szállítási igény kisebb, 
mint aniire tervet kaptunk a 
második félévre. Reméljük, 
hC(lY a negyedik negyedévben 
töb!J vonatot kapunk és sike
rül behozni a lemaradást. 

Kétségtelen, hogy a fűtő
ház nehezebb helyzetben van, 
núnt az állomás. S amennyi
ben az elkövetkezendő hóna
pokban sem kapnak több ve>
natot. valóban megszakadhat 
a négy éven át tartó sikerso
rozat. 

V. F. 

Az év első felében eredmé- 1 ba. Az egyéb-ként nag„for
nyesen dolgoztak a hatvani galmú állomás ezek�n az 
vasutasok. Mivel az állomás : órákban aránylag csend'es. Az 
és a fútonáz teljesít.ette az ' átmenő 1ővágányokon csak 
éliiZ'em-,;zintet, a csomópontot I tehervonatok mozognak. A 
élüz.em címmel tüntették ki. 493-as teherrel 45 vagon cu
Az idei év tehát jól kezdő- , korrépa érkezett a hatvani 
déitt Hatvanban. De vajon 

I 
cukorgyár részére. Ez a sze

milyen a folytatás? Hogyan relvény sem időzött sokáig az 
állnak hPlyt az öszi forga- állomás terilletén, A tartalék 
lomba.n " kitüntetett csomó-

, 
mozdony n<\hány perc alatt 

pont dolgozói? ehitte a cukorgyárba. Mint 
Ezekre a kérdésekre keres-

1 
megtudtuk, a hatYani cukoc- . . , , 

tünk választ az. állomás és a gyárnak naponta 160-170 va- · • . .. ,. ___ . _ . ...... 
fűiöház vezetőinél. l 

g:'n, a s_el� cukorg�ár ré-
1 

Munkában az ifjí«ágl szocialista brigád. Kállai M;klós négytagú moz-
- . * _ sere_ ped,.g ket szerelveny re- donylakatos br·gádjának oi..'tóber 13-án ítélte oda a szocialista brigád 

Délelott erkeztünk Hatvan- pa erkezik. Persze, ez csak címet a term<llési tanácskozás. • 

Tovább javítjuk 
a kocsífordulót 

Olktóber 19--én termelési ta
nácskozást tartottaik Szeged
Rókus áUomás dolgozói. Ezen 
Magyar József állomásfőnök 
elmondta, hogy az állomás 
dolgozói 15 hónapja az él
üzemszint fölött teljesítik sze
mély_ és áruszállítási felada
taikat. A hannadiik negyedév
ben a kocsitartózkodást 1 14, a 
kocs:i!kihasználást 109 száza
lékra teljesítettűk. Egyetlen 
személy- vagy já.rműsérülés 
sem fordult elő. 

A negyedik negyedévben 
munkánk további javításával 
késrulünk november 7 meg
ünneplésére, az őszi forgaJom 
befejezésére. Tovább akiarjuk 
javítani a kocsifordulót. Ez 
az7..al válna lehetővé, ha a 
konzervgyár nem késne a ra
kodással. Sajnos, gyakran a 
me,ghosszal:>l>ított rakodási ha
táridőket sem tartják be. 

Ter.melési tanácSlkozásunk 
Nagy István és Török István 
kocsirendezőlknek a kiváló 
dolgozó jelvény, Márkus Jó
zsef raktárnoknak a kiváló 
dolgozó oklevél megadását ja
vasolta A munka jó hangulat
ban. folyiik nálunik. Dolgozóin
kat élénken foglalkoztatják az 
SZKP XXII. kongressrusának 
eseményei, s az . ott elhang
zottak tovább növelték politi
kai aktivitásukat. 

Tótka Károly 
Szeged 

- Onnepf műszakot Szel'o 
veztek november 7-e tiszte
letére a Zala megyei vasúti 
szolgálati helyeken. A zala
egerszegi VI-os pályamesteri 
szakasz dolgozói például vál
laltáik. hogy Zalaegerszeg ál
lomáson október 30-ig el
végzik a kitérőcseréket. * 

- ötven dolgozó tanul a 
sz-0ln0ki járműjavító mun
k�étni�ján. A tanévnyi
tót unnepelyes külsőségek 'között rendezték meg az üzem 
vörös termében. 
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Az utóbbi időben sokat iavult 
a vasutasok ruhaellátása 

Látogat,ú; a Kö!:.ponti S=,e rtárban 

A szakszervezet központi vezetőségének 
1 9 6 1. június 23-i határozata nyomán 

Az eimúlt években meglehetősen sok panasz hangzott e a vasutasok ruhaellátása miatt. Valljuk meg, a panasz nem volt alaptalan. A dolgowk 
rendszerint késve kapták meg 
ruhajárandóság\Jkat. A minö
ség is kívánnivalót hagyott 
maga mögött. 

Változott-e a liely=et napja
inkban? Ml!yenn2k ígérke::ik 
a dolgozók !éLi ruha ellátása? 
Ezekre a kérdésekre keres
tünk választ a napokban a 
Központi Szertárban. 

Hogyan lehet tovább javítani 
a ruhaellátást ? 

dig a munkaruha-ellát.ás hely
zetéről. 

A naftalin illatú ruharaktár
ban heten dolgoznak és álta
lában havonta egyszer minden 
igazga t6ság részére eD,üldenek 
egy vagon ruhát. Ezúttal is 
nagy munkában taJá!tuk a 
raktár dolgozóit. Éppan egy 
vidéki szúllitmánvt ké:sz.Het.e�t 
elő posztóruMvai és egyób té
li ruhaféléve!. 

Férfi és nöi kamgárnruhából 
28 OOO rend voit az i{lény. Ezt 
az ipar már leszál!itotta. Ilt 
csak méreteltérések lehetnek. 
Ellenben nyári zsávolyból van 
még elmaradás. A 35 OOO A • s7a1cszervezet . központi megjavitásálwz. Ennek folya-

1 
javítását. Sőt Székesfehérvá? 

igényből 6000 rend m-!g nem 1:'e�etose�e 1Y61. június 23-i má:n létrehoztá.lt a munkavé- állomáso,i olyan nézet van 
ét'kezelt meg. Ezt a mennyisé- u.lesen �rgyal_ta a vasut bal· 1 de.imi őrségeltet, amelyek biz.- kialakulólYan, .,hogyha mi a 
get sajnos csak a negyedi!, ne- eseti he yzet�nek. alaku._za.at I tonságos munkára neveiik a ! forga!omnal betartanánk az 
gyedéYben kapjuk meg. Mim- � .. hatarozata?311 _, rögzite(\e 

I 
d<;>lg�z?knt: H�nló_ jó I:'u.1- u.t_asításokat, . akkor nem tudazokat � fela':'-a,okat.. n,e,,_- ! kat .eJt k1 az Epites, Gepte- nank teLjes,teni e rervet." karuhából viszont igen jól ál- ne_k ., vegrehaJtása_ . .  Jelentos Lep munkavéde]rru· o·rsége. Ahol ilven ne·zet uralkodik, - Ez a szállítmány a szom- 1 nk J · , - · ·b ' 

bau1elyi igazgatóság dolgozói u . anuar e.so napJat an m.orte�� hoz2:aia.1"1;1lhat a i ne csod.áLkozzanak azon, hogy 
részére megy _ mondja Cseh már több mint 15 OOO rend balese-:1 helyzet iavitasahoz ... a 

I Téves nézetek romlik a baleseti statisztika, 
Jó=sef ruhaszámadó, és hogy munkaruha áll rendelkezé- dolgozok munka- és elctko- 1 szaporodik a csonkulásos sé-
pontos adatokkal szolgálhas- sünkre. Ez azt jelenti, hogy a rülményeinek jobbá t:otek� Az elért eredményekkel rülések száma. 
son. hatalmas nyilvántartó műhelyek, a fütöházak és a hez. 

1 azonban Jcmántsem lehetünk _ A KV határozatának meg
könyvet vesz elő. Belelapo,- és pályafenntartási szolgálat dol- A �=zat, m"� ielen�e elégedettek. Még számos túr�ala.sa

, 
amelle�t, hogy �ló-

- Bár itt-ott még ma is pillanatok alatt minden kér- gozói lényegesen előbb meg- t óta n_e,gi;edev te.t_ el_,/gy :'zu:.- l olyan szolgá:ati hely van, s��1t1 � .!-:'"es . nezetek . ':,l�g-
akad zökkenő, a múlt évhez désre pontos feleletet ad. kapják 1 962. évi munkaruha- U:. v�amennyi sz:-,J„wat'.B 

f
": 

1 
ahol a szolgalati vezetók és a szunte\ese,, irány':1uta,asa:;.";! 

v1·s�=�-<tva azonban le·n„erzes ·.· d ·s·'"ukat m1· nt a kor·' b- noksegnek es szak,zen _zeti mozgalmi szervei· nem iett�k hozzáJarul a bale.,etmegelozo =".t• ' ~ 
M"t d k"" 3aran ° = • � b. tt · k l h tó•· , lt ' 

1 te· 'k ,. 'g tár dal · ·· - -a javulás - tájé'koztat Bánki I mon a nagy OUYY bi években. Halinacsizmábol is tzo sagna .· 
e e seg: ' 0 • eleget a határo::atban fogLal- J • ": en, se. sa mi u�e 

József főfelügyelő, szer..írfó- . . . . • . , áll d 1 
hogy a hatarozat szell..'.lcben Lak végrehajtásának Ez�ket rnlo tételehez. Ezt szolo;álJa 

nökhelyettes. - Meg kell Poszt01-uh;1�01 _Jelt;nleg eleg.en_do menn}:1seg_ . re_� e - in_tt;zk"?ést teg,ve.1 a rnu:Ha- a hiányos.ságokat különt.6e'1 a határom.Lnak -� a . ��• 
azonban mopdanom. hogy a 3,6 O�O rend az '"'' szukseglet. k1;zes:1nkre. �o,-s�:ru cs.zn_:ia- Yédelnu helyzet m.i';ja•.'•t,\.""'- olyan szakszervezeti bizottsá- am�ly a patronáujs kérdeset 
rossz ruhaellátás n·•m kizáró- Ebbol _30 OOO rendet mar kiad- b�l viszont meg h1anyz1k 3.,00 ra. gok fr!é kell felve,ni ,  ahol ,·etJ fel. A s�k_sze1vezeti b_!-
lag az ipar hibá,lából adódott. 

! 
tun_k. R<:méljuk, az_ év vt\géi'g par. függetlenít.ett funkcionáriusok zotlságok tagJamak az elko-

E!ég gyakran előfordul. hogy '.' hianyzo 6000;-et n:'eg lesza.;�lt- Ha köze
. 
lebbrö] megvizsgá,- Helyes intézkedések irányítják a szak.sZl"rvezeti •t;t:,ezendő idóben az. eddigi-

a szolgálati fön<ikségek késve Ja az 1�ar. Htar:yz1k még �"00 'uk ezeket a számokat, azt lát· j tevékenységet. A széke;;feher- . nel 11;'1gyobb gondot keL! for-
küldik el az i"énvlést va"Y rend nm posztoruha, 2000 nni 

1 
� 

k h 
. 

1 · 
it _ . . A tapasztalatok a.<t mut.at- vári jármüjaz:ítóban, Székes- ! d,_!am 111.u.nkahelyeik�n. a kö-

helytelen adm�lsztráció mi;tt és_ rruntegy _3000 _ férfikópenr. 31: ' ��; az_ � mu . . e, e1<ne: iák, hog_v s�moo szolgálati I fehén:ár állomáson. a cl.ebre- zept•ezetok patrona!asara -
lerövidítik vagy megnyújtjá,k Rov1d bundaból fo OOO volt ;;z ) viszon,i.va ?r.ende,e._ a Ja� helyen tür'ent intiizk,!Jés a ce,li, jánniijauitóban. Szeged , tolatásvezetók, foro.,almi .. szol
a kihordási időt. igény. Ez mind megjött. Ebb01 1 !as. Hogy meg tovabb JavulJon határozat végrehajtásjra. A 1

1 
á!!omá.son és még sorolni le- l gálatievők, reszonve

. 
ze',ok -, 

_ Mo-nda-nom sem kelt. hogy a_z elm�t �vekben 2-3 . éves � helyzet, a _minőség is javu�- La.ndLer Je11.o Júrmüj 1.v1,oba n. hetne számos olyan sw!gála- mei L a tapasztalatok �zt mu
mindkét esetben a do/.gozón e,marad,:5 �s �•olt. Pos.<to hu- Jon, a szer'o.ar dolgo7.01, a rru- például akth-aért�kezletcn vi- ti helyet, ahol csak formáli- 1 ta�.1,ik. ,.110gv a dol_go_z.ok egy 
csattan az ostor. Tavaly köwl sz_ársapkabó� 1s nag.l'. e1i?ara- nóségi átveYők és a szolgálati tatták meg a vallalat 02Jesc·t1 1 san. vagy egyáltalán nem tár- ! ré. 2:

_ tigy:lmen . ki:vül hagyJa 
ezer rend posztóruha csupán das volt. Meg_ a . ';1últ ev�e;11 helyek illekkesei �okai tehet- helyzetét és azokat a felada- gya!lák meg a KV határo::a- 0

• bi.zt?7_;,;agi elo,raso� _betar-
a.zért maro.dt raktáron, mert a sem tudtuk k1eleg,te;11 az ige- nek. to.kat, amelyek hozz.:íjárulhat-

1 
tát. s így elmaradtak azok az 

I 

ta át, illetve betartatását. 
közölt sab!onm.éretek rosszak nyeltet. Jelenleg mrnde11fa.1ta 

j 
nak a balesetek csökkenésé- inlézkedé,.,,ek. amelyek elősE-

voltak. His::en az emberek sapkából· elegendó mennyiség vr hez, a munkakörülmények gítenék ez irányú munka meg- Eljut-e a dolgozókhoz testalkata változhat. Előfordul- ull rende!kezei,ünkre. ------------------------ ,. a határozat ? hat, hogy az a d.olgo=ó. ak.i né- - Pufajkából 20 OOO öltöny- , hány évvel ezelőtt a 48-as mé- re jelentette;, be igényt. Be- ii ./. •  I :I ,/. .J L .JI 1 , - b I 
A határozat levitelét il!e-retteZ kezd.te a r•a.sutat, ma 50· szereztünk 15 000-et, 2000 rak- VR1í.lSZOJgá1Ó étl(BZfie O aDUlef J4fOIUjOVÍtÓ an lóen is akadnak még tenni-es, vagy 52-es méretet igényel. táron volt, mégis felesleg�nk valók. Odaig többé-kevésbé - De talán menjünk le a lesz. ·Hogy miért? Ahogy utá- KeJlemes meglepet.és várta lóabl.::1kok sorál1oz. cioször et,.v - A Befruro,i Czemi Ven- eljutnaik egyes szakszervezeti ruharaktárba. Ruhaszámadó-

1 

nanéztünk, lkiderült. hogy ok..óber 16-án, délben a La.nd- háromszögletú mLian)·agtálcat d�gtaió Vállalor sze·rvezte meg b:zott.wgok, hogy ve:zet&égi ink kimutatásai alapján egé- egyes szolgálati helyek felü- ler Jármii.javi,ó dolgozóit az vett maga ele. Rárcil:ta az üzemünkben az önkiszolgálo ülésen foglalkoznak a határoszen pontos képet kaphatunk letesen készítették e1 az 1 961.  üzemi étkez.dében. Nem kel- evőeszközöket, az ivópoharat. ebéde!tetést. Dolgozóink mar zattal. A határozat azonban mind az egyenruha-, mind pe• év:i igénylést. lett sorba állniuk az ebédlő A következő ablaknál meg- kezdenek hozzás;,:okni az új már nem minden esetben jut ajtajában. Az asztalokon kapta a süteményt, vett a formához és megfelelőnek el a dolgozókhoz. Kevés beugyan nem gőzölögtek a le- műanyagtányérokba kikészí- tartják. Hasznos ez a módszer, lyen tudatják a határozatot vessel teli tálak, mi.nt azelőtt, tett fözelékekböl és Yégül a le- mert így sikerült csökken.te- a bizalmiakka.t és még keve-

Embe_rségból kltúni!--
de érkezési sol"rendben, m.i'n- vest kapt:a meg egy kis tá- nünk az étke:::tel.és me-Uékes sebb helyen történik meg, denki odamehetett a kiszolgá- laC!'kában. Ezek a műanyag költségeit. l',yoLc fel.szolgáló hogy a bizalmi csoportérte-•lóablakokhoz é,- álveaelte edények tetszetQsek és jól tisz- szabaduit fel l{/IJ és keriithe- kezleten foglalkoznak a hata-ebMadagját. tantarthatók, s az sem �ne- tett át más munJ.:at-erii.letre. rozatból adódó feladatokkal. Súiyos baleset érte -n,emrég 

l 
nyerte életk.e.dc-et b {IV<JT,,a b

SzoLnok állomáson Taub Ist- bati kezdett gydgyv.Lni. 
ván vasúti roktárl munkást. Emberségből kitűnőre 1.'iZs
Fél !tíbát elveszítette, s a má- gáztak a társuko-n segító szol
si.k is megsérült. Éppen ak- noki vasu.tasok 

Harmadik rtapja múködött kes, hogy törheteUenek . . . Január 1-tól toi·ábbfejleszrjük Az elmúlt hetekben megtar-e?. az önkiszolgáló étkezde, N
emré

g vette át a munkáe- az étkeztetést. Étlap szerint tott szn.lcszervezeti tag(J1flllé- . amikor meglátogattuk. Ekkor váLaszthatnak majd. ebedet a seken éppen csalt érintettek is kétféle ételből valaszthat- ellátási osztály vezetését Ja- dolgozók. Lesz vacsorafőzés is, a SZOT X. ülésének határotak a dolgozók. not<ú Ferenc. J kezdeményez- A mu nkaidö végén éteLhordó- zatú.t, szakszervezetünk köz-kor követkkzett be a baleset, Herpa.l Antal 
amikor - Taub István Ra.kóczi-

Aki odaérkezett a kiszolgá- te az önkiszolgáló rendsrert.. ban vihetik haza a vacsorát ponti yezetöségének határoza-dol,gozóink. tával egyáltalán nem foglal-fa!voo saját erőból lakásépi-
té.shez kezdett. A bal.eset meg
akadályozta az építkezés foly
tatását, s a Taub-család. még 
nehezebb helyzetbe került. 
úgy l.átszott, télre -nem készül 
el az -új otthónuk. 

Munkavédelmi őrök a vontatásnál 

A debreceni fií.tőhá::ná/. j Ez a t,ovábbi intézkedések ered�nyeink a balesetek 
nemesö:k a műhelyekben szer- szempontjából fontos. csök>kentésében. de nem lehe-
".'eZ!ffit meg a munkavéde� Tavaly az első félévben 31 tünk elbizakodottak. Továb-
orsegeket, hanem a vontatás- . • bi erófesz:ítéseket teszünk a 
nál is. Ezeket a �ülsó felvi- 1>:1esete volt a debreceni f�- munkakörülmények javítasá
gyázók és előfútók kő>1ül vá- töháznál, 644_ mun,�p iln- ra.. a biztonságtechnika és az 
lasztottuk ki. mert beosztá- eséssel. , Az idén 2.1 baleset i.iz,eme�gügy feilesztés.l.'
suknál fogva állandóan kap- fordult elő és a miattuk el- re. 
csolafuan varuna'k a mo;odo- veszett munkatnapok száma larosán Pá.! nyolc személyzetével. 334 lt. v ak t.eh 't -•- Debrecen Feladatuk a.z. ho,G· ell-en- VO ann . a . .UJ4J. 

Elmondta Janotai elvtárs koz:tak. 
azt iB. hogy munkaidő alatt A KV június 23-i határoza
moz.góbüfé jarja az üzemet. A ta alapján szakszervezeti bi
dolgozólc így időveszteség nél- zottságain..lt a szolgála ti veze
kül szerezhetik be a tízórait.. téssel egyetértésben részletes 

Besz.élgettün•k Tóth Gi/Ulá
rnh-al, az új konyhavezetővel 
is. :Megmutatta az átalakított 
konyhát. Új villanysütőt és 
gáztűzhelyet kaptak. A moso
gatót is korszerúsítetté'k. Az 
új edények beszerzésére száz
ezer forintot költött a vál:lalat. 

L. J. 

elemzés alapján határozzák 
meg a feladatok mikénti vég
rehajtásának ellenőrzését és 
dolgozzák ki azokat a szem
pontokat, amelyekkel agitá
ciós és propagand11 tevékeny
ségüket javítani tudják. Eh
hez a munkához igényeljék a 
párt, a KISZ és a szakszer• 
vezeti tagság segítségét. 

Am a közösség nem hagyfa 
cserben a bajbajutotta;t, A 
szakszervezet kezdeményezé
�e az állom.ás dolgozói el• 
határo<Zták, hogy közös mun
kával felépítik Taub István 
há.w.t. Olt,an sokan jelentkez
tek az építkezéshez, hogy szin
te nehéz volt beosztani, me
lyik napon lcilc dolgozhatnak. 
A for(}/JJ.mi dolgozók adták a 
Legtöbb segítséget. A pálya.
fenntartás fuvarozási eszköz
zel, a járműja1,itó szakiparos
sal, a fűtőház vm.anyszerelók
kel járu-Lt ahhoz, hogy ma. 
�r, f?'1-éL kerü.Zt Tattbék la• 
kóhazara. 

őrizzék az egészs.égvéde.lmi be- • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• •• • • • • •• • • • ••• • ••• 

A koilektfoa legalább Z5 
ezer forint értékű se{Jítséget 
adott a bajba jutott dolgozó
nak. A·m.ikor minderről tu
d-Omást szerzett a kórházban 
fekvó Taub Isti;án, vissza-

rendez.ése'k ikarban ta.rtásá.t és 
amilwr hanyagságot tapasz
talnak, időben figyelmeztessék 
a dolgozókat testi épSégük vé
delmére. Erre n,aJzy 5zti,kség 
van, hiszen a fűtőházba énke
zés után a mozxlonyok sze
mélyzete kí  vülról ls tiszti tja 
javítfa a gápeket. Ha nem vi
gyáznak eléggé. könnyen le
eshetnek a mozdonyról és 
kész a baleset. 

A munkaYédelml örök fel• 
jegyzik a.wk nevét, akikkel 
beszélgettek é1> leírják a be
szélgetés. az oktatás tárgyát. 

A Budapesti �p!tési F6nökség pá<ztói épitésvezetöségénel< 10 dol

gozója -.égzl a Budapest-:lliskolc közötti milút bat\•ani fe!Üljárójánál 

a rels6nz.eték miatt s,ük'légessé vált pályasüU�·cszté$ jót: llási sza-

bályozását. Képiinkön a Kozma-brigád látható munka közben. 

Ill. 

A vezetési színvonal emelé
se érdekében tovább kell fej
leszteni a szakszervezeti mur.
ka társadalmi és mozgalmi jel
legét. 

A szakszervezetek vezetési 
munkájához tartozik, hogy a 
vezetőszervek az ónzet.len tár
sadalmi munkások nagy töme
geit foglalkoztassák a szakszer
vezeti munka minden terüle
tén. Ezt felismerve a szakszer
vezetek vezetői ma már állán
dóan törelcednek, hogyan old
hatnák meg jobban feladatai
kat, hogyan szolgálhatnák inég 
eredményesebben a dolgozók 
érdekeit és hogyan segíthetnék 
még hatékonyabban a szocia
lizmus építését. 

Mint ismeretes, rendkívül 
bonyolult és so!wldalú a szak
szervezetek munkája. Szint.e az 
élet minden \·onatkozásában 
el kell látniok sajátos érdek
védelmi feladat.aikat, ezt pedig 
nem lehetséges másként, mint 
az önLudatos, szervezett mun
kások aktív közreműködésével. 
A társadalmi munkások minél 
nagyobb számú bevonása és 
foglalkoztatása végső soron 
hozzájárul a szakszervezeti te
vékenység mozgalmi jellegé
nek kialakításához, a bürokra
tizmus. a hivatali munkamód
szerek felszámolásához. Nem 
véletlen, hogy a XIX. kong
resszus határozatában utal ar
ra, hogy mind nagyobb szere-

A szakszervezeti vezetés szín�onala emelésének 
szükségessége a szocializmus építésének időszakában 

pet kell kapni a sz,akszerveze
tek tevékenységében a társa
dalmi munkának. 

Tudjuk, hogy a munkásosz• 
tály tömegszen·ezete, a szak
szervezet , a párL és az állam el
söszámú segítője, a hatalmon 
lévő osztály társadalmi szer
vezet.e, amelynek el őrendű ér
deke a munkáshatalom erősí
tése. A ma még állami szervek 
által intézett társadalmi fel
adatokból egyre többet vesz
nek át a _ jövóben. A szalcszer
vezeteknek mint nevelő szer
vezetnek, mint a kommuniz
mus iskoláinak, mint a mun
kásmozgalom szervezeteinek 
nagyjelentőségű a tevékenysé
gük. l\lódjukban áll minden 
dolgozó bevonása kisebb na
gyobb szalcszervezeti, vagy ál
Jam[gazgatási feladat megol
dásába. Látnunk kell, hogy 
egyre szűkebb terület.re kor
lat,:izódik a hivatali apparátu
sok munkája és hatásköre. 
Ebből következik, hogy minél 
szélesebb a szakszen:ezeti tár
sa<..-Jni munkások hálózata, de 
minél alaposabban látják el 
kisebb, nagyobb feladataikat, 
annál közelebb jutunk célunk 
eléréséhez és töltik be törté
nelmi hivatásukat a szakszer
vezetek. 

Ezért fontos kérdés a sza.k
szen•ezeti munka társadalmi, 
mozgalmi jellegének szalcadat
lan fejlesztése. 

Nem kívánok statisztikát fel. 
sorakoztatni, de minden veze
tőne:, látni kell. hogy a szak
szervezetek egyre szélesedő és 
egyre felelösségteljesebb fel
adatait (egyre magasabb szín
vonalon) úgy oldották meg, 
hogy 1952. óta mintegy negye
dével csökkentették a függet
lenítettek számát. Ugyanakkor 
ebben az időben sok új, rész
ben állami jellegű feladat 
végzését vállalták, pl. munka
védelem, munkásellátás. Bő
vült a szakszervezetek hatás-
köre bérpolitikai, tervezési, 
termelési kérdésekben, üzemi 
tanácsok irányításában stb. is. 
Ezeket a feladatokat ma a ko
rábbialmál eredményesebben 
látják el, mert az említett idő
szakban ezrével nővelték a 
szakszervezeti munkát végző 
társadalmi aktívák számát. 

Az a tény, hogy a szakszer
vezeteknek van tekintélyük a 
dolgozók előtt, mindenekelőtt 
annak tudható be, hogy a dol
gozókat érintő minden fontos 
kérdés eldöntésénél a szak
szervezeti vezetőszervek 
nem néhány munkatárs -
nemcsak az apparátus, hanem 

a társadalmi munkások száz
ezreinek és rajtuk keresztül 
valamennyi dolgozónak véle
ményére, tapasztalataira és 
javaslataira támaszkodtak. De 
nemcsak a kérdés eldöntésénél, 
hanem a határozatok megvaló
sításánál is fontos szerepük 
van a társadalmi munkások
nak. 

Természetesen ez nem je
len ti azt, hogy függetlenített 
apparátusra nincs szükség. Ki
zárólag társadalmi munkások
kal nem oldhatók me,g a szak
szervezetek előtt álló felada
tok. Szakszervezeleknelc szük
ségük van függetlenített mun
kaLársaltra. mint Lenin mond
ja: ,,hivatásos forradalmárok
ra", akik a szakszervezeti 
mozgalom gerincét, acélvázát 
alkotják, akik irányítják, szer
vezik és összefogják az egész 
mozgalmat, szervezik a társa
dalmi munkát. Ez a hivatásuk 
és feladatuk a függetlenített 
szakszervezeti munkásoknak, 
nem pedig a társadalmi mun
ka helyettesítése. 

Tehát csak annyi függeUe
nített munkatársra van szük
ség, amennyivel a feladatok 
megoldhatók. Ha túl sok a füg
getlenítettek arányszáma, tör• 
vényszerüen bekövetkezik a 
tá!-sadalmi munka háttérbe 
szorulása és a mozgalom hiva
tali apparátussá válása 

Bán István, 
a szervezes1 és káderosztály 

vezetője. 
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::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: 
-------❖ 
------:� Pillanatképek a dorogi vonal fő rangúsításáról Virágos szolgálati hely 

Mit jelent a fóranaúsítás? 
- Azt, hogy az ilyen vonala
kon súlylmrlátozás nélkül köz
lekedhetnek a vasúti sz;erel
vények. Ilyen lesz majd a do
ro�i vonal is, ahol most dél
előtt 9 órától délután 3 óráig 
mindennap vágányzár van. 

Nagy szükség van erre a 
felújításra, hiszen régen ké
szült a dorogi vonal. Láttunk 
itt olyan sínszálat, amelyik a 
múlt században készült és 
egészen elvékonyodott már. 
Kiöregedtek a talpfák és az 
alépítmény is javításra szorul. 
A hegyek között vezető vonal 
bevágásaiban ook helyen kő
omlás torlaszolta el az 
amúgy is szűk vízlevezető ár
kokat. 

Korszerű módon 

készen van a hos.szilsínesitett 
I 

régi és az új s:ln. hogy ezál-
vonal. taJ. zavarta.Lan átmenetet biz-. 

Jövőre Leánuvária. 1963- tooítsanaik. 
ban már Doro!1i.a érnek majd Elmondta Magyar Sándor. 
a hosszúsinek. Az új vágá- hogy 111emcsak a vonalat épí
nyok 23 tonna tengelynyo- tik át, hanem a bevágásokait 
másra alkalmas 48,3 kilós si- is kis2JélesLtik, új v.ízlevezetó 
nekkel, elófeszített vasbeton- árkokat húznak a vonaJ. men-
alja.klkal Mszülnek. t,én. A jel.enJ.eg építés alatt ál-

* ló sz.akaszon 4000 köbméter 
A pályakocs.ik már az új burkoló követ haszn.álna,k fel 

* 
síneken ooralroztalk, amikor a erre. 
munka színhelyére értünk. A 
kocsikra felrakták a talpf.ák A munkásokban l!lagy a 
kal együtt felszedett régi sí
neket. A pályamunkások egy 
népes csopartja az imént le
fektetett vágány összekapcso
lását végezte. Az egyik elő
munkás, Fábiám József tájé
koztatott a munka menetéről. 

igyekezet, a versenyláz. J e
lenleg Hajdú La;os előmun
kás felépítményes szocialista 
brigádja vezet a versenyben. 
Az alépítrnén)'esek közül Va-r
(l(L József brigádja éri el a 
legjobb teliesftm.ényeket. 

Ember helyett gép 

❖ 
A rostálógép,nél Gósi Fe- :!: A Józsefvárosi PM.yafenntartási Fónökség 4 és fél holda.9 

rC'IIC �ter irányítja a �: kőbányai kertészetébe is belopódzott a.z ósz. A virágok közül 
munkát. Nma; lllehéz d� ❖ legtovább a szegfű és rózsa bírta. A deres reggel.ek azonban 

- Iff nem kell sz&ni az "i: ezeke,t a loedvenc virágokat ís csakhamar elherva.sztjálc. Az 
embereknek munl<a közben - �.éve ló cserepes növényeket folyama,tosan beköUöztetik a szabad
�dia -. mer:t a oé1J di.�- :� ból � kel!emesen fűtött ilvegházakba. 
::}�:.Z:r t'Xfe6t. a.a!íTll;ff':

lá
i! :� '!'ul,a,jdonk�ppen 7!1-ilyen célt szolgál a _MAY _kóbán� 

180-200 méter hosszúságban •:· k�zete? Mim ott 1á,:tun�?1' elmondták, <;k �t�k el kü· 
végezzük el az al.,épitmény ::: lonféle

. 1''trágo� és di.wnovenyekkeZ a fővarosi palyaud.va,
kóanua,uának kirostá:Lásá.t. A -;- rok<f,t e� .�AV-hivataloka_t, de ugyan�a� � kertésze� dolgoz� 
múlt szombaton és vasárnap ;:- VtTa{l'Osit,ak a budapesti iQaZ{J(úóság mdeki álwmásait, szol,ga
is dol,goztunk hoav ki.hau- .r, lati helyeit, a laktanyákat, étkezdéket és kultú-rotthonokat 
nál,ju.k a jó idót. t egya-ránt. Évi forgalmuk meghaladja az egymillió foTinwt. 

* �. Még egy jeUemzó adat: a mintegy 2300 négyzetméteT ŰVCfl'-

Rengeteg !kanyar tarkítja ':' felületű meleg,í,gyakban és üvegháza.kban 60-70 eze-r csere4 

ezt a pályát. Nem volna gaz- ::: pes virágot nevelnek.. 

- Ma nuoic sínmezőt. ösz
szesen 192 méter hosszúságú 
vá!]á.nut fektettünk le. Már 

Két éven belüL fóranfl'Ú- csak ecm 6Tai munka van hát-
sit:iuk a, d or0(1i vonalat -ra és ismét me(]indulha.t itt a 

dasá,gos, ha a kanyarok me- Í 
rész ívben hézagn,é],k(ill fel- t 
építrr$1yt fekte1m.ének. Ilyen ':' 
helyen haroo.r kopik a, sin, :r, 
gyo.rsabballl kell cserélni. Erert ❖ 
az ív�ben csak 72 mét.er :� 
hosszúságban hegesz:tik össze •:• 

Amint lejjebb haladtunk a a síneket. i pálya mentén. erős motorzú- A munka terv szerint ha- ❖ 
gásra lettünk figyelmesek. A Lad. örülnek az épülő pályá-í 
vágányfektetéstöl mintegy 500 nak a környékbeli állomások ,;. 
méterre egy nagyteljesítmé- vasutasai és az erre felé uta- ·:· 
nyű aláverőgép és a MA TIBA. zó lakoook is, mert remélilk, :r, 
a svájci gyártmányú rostáló-/' hogy nmcs messze már az az ❖ 
gép dolgowtt. Ezek a gépe;k idő, amikor gyorsabban iár- t 
naponta több száz ember hatnak a vonatok Doro.it felé._ ❖ 
munkáját tudják elvégezni. (1. J.) i 

hallottuk Fa-rkas Istvántól. a foraalom. 
Budapesti Építési Fónöks-ég Kissé lejjebb Mam1ar Sán
angyalföldi telepének vezető- dor pályamester irányításával 
jétól. - Az év vé11éia n éauki- az új és a régi vágány ideig
lométeres szakaszon Pilisvö-

, 
lenes összekapcsolását végez

-rösvá-r és az a,l.agú.t között vé. ték. A körülbelül 10 méter 
gezzük el a pálua felújítását. hosszúságú vágámyszakas.zon 
Óbudától Pilisvörösvárw már egymáshoz van heges:mve a 

A második világháború után 
az európai országokban, de 
éppúgy Amerikában és Japán
ban is az összlakosság alkohol• 
fogyasztása 50 százalékkal 
emelkedett. Ez a jelenség a 
közveUenül háborut nem vi
seló országokban is tapasztal
ható. 

Az ifjúság alkoholizálásának okai 
és megelőzésének lehetőségei 

mokratikus Köztársaságban l számát. Ezért 1956-ban az 
1957-<i8-ban a Német Szövet- Isztanbulban megtartott nem

Franciaország 200 falujáóan ségi Köztársaságban a fejen- zetközi antialkoholista kong
végzett vizsgálat szerint az al- kénti tiszta alkoholfogyasztás resszuson k;ülön felhívták a fi
koholisták 40-80 százaléka 6,1 liter, a Német De'ltokrati- gyelmet az ifjúság alkoholizá
fmtalkorú volt. J�;�ánba,i több kus Köztársaságban pedig 1 lásának jelenségére. 
mint 35 OOO ifjúkora alkoho- liter körül volt. Nyugat-Né- Bizonyos, hogy a nyugati 
listát tartanak szamun. Ennek metországban az alkoholistá'c országok ifjúságának alk.oho
következtében a b/juözés is ro- 40 százaléka fi:w11:c:n-:p.. lizálást nem lehet egyedül a 

hamosan emelkedlk. Az iszákos emberek korcso- második világháboru erkölcs-
Legfeltűnőbb az olkoholfo- portok szerinti nyilvántartásá- romboló hatására visszavezet

gyasztás a két német áUam- oan a 17-18 évesek vezetnek ni, mert abban döntő módon a 

ban: a Német Szövetségi Köz- és felülmúlják a 25-31 év társadalmi berendezkedés ka
társaságban és a Német De- , közötti k<;>rcsoportba tartozók pitalista ellentmondásai is sze-

•!• 
:�: 
❖ 

repet játszanak. Nálunk nincs,;• 
ilyen mértékű alkoholizálás az::: 
ifjúság körében, de aggasztó J.. 
jelenségekkel itthon is talál- ;:: 
kozunk. ,:, 

Az ifjúság szervezete éTZé-t 
keny az alkohollal szemben.❖ 
A 18 éves ifjú a fennentatívt Mint a felvétel Is mutatja, a szabadtéri vlrágá,.ayasokban már csalt 
funkciók csúcspontján áll.;:, itt•ott larl<állanak virágol<. A ker«!szct dolgowi Is jobbára az Qvec-
Mája épp úgy működik, mmt❖ Ju\zakbaa 11evéltemykellneJ<, 
egy 30 évesnek, talán még:t 
jobban is elégeti az alkoholt. ❖ 
Bi2xmyos, hogy egy 18 éves':' 
ifjú alkoholmámorát testileg :� 
nem kell olyan súlyosan el- ·? 
ít.élni, mint egy 30 évesét. ;:; f 
Másként áll azonban az eset, •> f' 
ha pszichés alapon ítéljük meg ;t. 
a dolgot. Köztudomású, hogy •!• 
az alkohol által ébresztett:?. 
feUumgoltság az egyén karak- ,:. 
terstátusa és temperamentu-'i' 

· ,,..l\4/l, . ......,...,...,,,...,..;.•f\W',·,,•NNiA"./'IJv'o'"""''NiA·/\.v.·I\J:,l\·t,,,,t,A•f\U,•A,41\·A.4/',·A.V,·NJ>,·,,..,,..-,....,,..I\J,,ll..�•,..,,.,"'N,,/t,.·�N,,,!('N,.I\�,...�...,...,,..,,.,,,.� ma szerint kétféle reakcióm6-(-: 
. l dot vált ki: a kisebbik rész❖ 

ANDREJ PLATONOV : 

Gyönyörű és eszeveszett világ* 
(Malcev mozdonyvezető) 

J. 

A tolubejevi fútólui.zban 
Alekszandr Vasziljevics Mal
cevet tartották a legjobb moz
donyvezetőnek. 

Harmincesztendős volt, de 
már megszerezte az "lsőosztá
lyú mozdonyvezetői képesítést 
és évek óta gyorn•onatokat ve
zetett. Mikor fú.tólui.zunk meg
kapta az elsó I. sz. tipusú sze

mélyvonati mozdonyt, igen he
lyesen és ésszerűen, Malcevre 
bízták ezt a gépet. Malcevvel 
egy idósebb fútólui.zi lakatos, 
Drabanov dolgozott segédként, 
de hamarosan letette a moz
donyt,ezetői vizsgát és áthe
lyezték egy másik mozdonyra, 
a helyére pedig engem osztot
tak be Malcev bTigádjába; ezt 
megelőzően ts segédmozdony
vezetőként dolgoztam egy ki
vénhedt masinán. 

Az új beosztásommal meg 
voltam elégedve. Akkoriban a 
vontatórész.legünkön csupán 
ez az egyetlen I. Sz. típusú 
mozdony műk,ödött. s ennek 
nlár a látása is fellelkesített; 
képes voltam órák hosszat el
nézegetni és oly,a:n megható 
örömet, olyan gyönyörű érzé
seket keltett bennem, akárcsak 
gyermekkoromban Puskin ver
seinek első olvasása. Na meg 
régi vágyam volt, hogy egy 
ilyen elsőosztályú gépész bri
gádjában dolgozzam, és elta-
1mlhassam a nehéz gyorsvona
tok vezetésének múvészetét. 

Malcev nyugodt egykedv-ú
ségr,el vette tudomásul, hogy 
a brigádjába kerültem; úgy 
látszilc, nem sokat töródött az. 
zal, ki ,:,: segédje. 

Mint mindig, indulás elótt 
t>llenöriztem minden gér,részt, 
kipróbáltam a műszereket, s 
ezek után megnyugodva útra 
késznek taláttam a mozdonyt. 
Alekszandr Vasziljemcs lá;tta 
a munkámat, figyelte, de utá· 
na saját kezüleg ellenőrizte az 
egész gépezetet, úgy látszott, 
nem bizik meg bennem. Ez 
minden egyes alkalommal 
megismétlődött, és bár belül 
ez elkeserített, lassacskán mé· 
gi.s hozzászoktam, hogy a fő
nököm állandóan belea,;atkoz
zék a feladatkörömbe, AUg-

hogy megindul'tunk, már rend• 
szerint et is feledkeztem a ke
-�erúségemről. Fiwelmem el�l 
kalandozott a száguldó moz
dony állapbtát jelzó műszerek
ről, a baloldali hajtómű mun
káiáTól, meg az előttünk eite
rüló pályáról, s elnéztem Mal
cevet. A nagy mesterek meg
hökkentó magabiztossáaá1'll,. 
az ihletett művészt jeUemzó 
elmélyültséggel vezette a sze
Telvényt, az egész külvilápot 
magába szívta, szinte átelte 
azt és éppen ezért, uralkodot;t 
is 'telettP. Alekszandr Vaszi!
jevics tekintete jóformán üre
sen, közömbösen meredt eIIJre, 
de tudtam, hor,y ez a tekintet 
átöleli az elöttünk fekvó pá
lyát, a velilnk szembe szágul
dó egész tájat, meg a térségbe 
vágtató mozdonytól felkavart 
szél által a törtésról lesodort 
verebet is - még ez a veréb 
is T1U1gára vonta Malcev fi
gyelmét. egy pilla=tra fél
refordította fejét, követte a 
veréb nyom.át, mi tö-rtént ve
le ezután, hová repült. 

Saját hibánkból sose kés
tünk; ellenkezőleg, gyakran 
megesett, hogy a kisebb áUo· 
másokon, meg kitérőknél, ahol 
megállás néLkül kellett volna 
áthaladni, visszatartottak ben
nünket. mert megelőztük a 
menetidőt. s csak ilyen kény
szermegállással zökkenhettii.nk 
vissza a menet-rendbe. 

Rendszerint szótlanul dol
goztunk; Alekszandr Vaszilje
vics anélkül, hogy megfordult 
volna, időnk.int kulcsával meg
kopogtatta a kazán fo.uít. ezzel 
óhajtotta felhívni figyelmemet 
a gép működésének valamilyen 
re ndetlenességére, vagy így 
készített eló az ütem gyors vál
tozására. így akart éberen tar• 
tani. Mindig megértettem fő
nököm néma útmutatásait, .s 
teljes odaadással dolgoztam, 
de a mozdonyvezető továqpra 
is úgy kezelt, idegenül, mint
ha egyszerű fűtó lennék, és 
a hosszabb megállókon állan
d 6an el!e nórizte a zsírozókat, 
a dugattyúrúdház csavarjai
nak feszességét, kipróbálta az 
első tengel11 ágytokjait és mi-

e�!'.et. Utá�m Maicev mtn•_} az a.llrohol:mámorban . elhatá-: :t d,gu1ra megvizsgálta Ú mef?• � rozza, hogy helyzetét megja-t oki;oz:_a_ a mo_zdon11 v�lamel.!,•�� vítja vagy a tepn�:rete vagy;r, �o-rzsolod� -reszét, mi:71tha az 2 a környezet átalakításával A❖ 
� mu:nkámat semmisnek te- l; nagyobbik résznél a felh.i.n-;i• kintene. . . � goltság élménye az ismétlés.[. 

Egy .  íZben; _amikor a� l!UJl>k f kényszerét hozza létre, a má-❖ 
alkatreszt u1:4 . megv,zsgalta J mor állandósításának, ismétlé-t utánam, meg is Jegyeztem: s sének vágyával. Igy alakul ki ❖ 

- Alekszandr Vasáljevics, a E az alkoholizálás. ;? csúszósarut már elleooriztem. if. .:: BOdó Bertalll.'!1 csoportvezetó Es ltGhalml llfa,,,"1lolna, a EertEszeu 
_ De én magam akarom _ l; • 

A �ermekne.k _felnőtté �a-,:, recbnill:wn levele:r.6 hallgatója a szabadtéri fiatal ho.rtenzla igyúo-
oolaszolta nwsolyogva Malcev, � lo , érese egyáltalan

. 
nem �-�: 11:at tls,;UtJlik a gyomnövényektol. 

s mosol11ából olyan szomorú- � �enet,, �anem sokswr küz- ❖ 
ság áradt ami megdöbbentett. � d=es, :l'á.Jdalmas .folyamat. ❖ ' l Sokszor rádobben sikertelen- ❖ 

Csak később értettem mrg e � sé"ére mikor pedig hős sz.e-·? 
.szomorusag, meg az irán�,q, � rctne '1enni. Egyszerűbb 12hát�: 
megnyilvánuló egykedvu.se!] � 40-50 mlgr alkohollal szesz- ❖ 

érte!mét. AzéTt érezte magát � mámorban elérni a hősiesség g 
többnek, �int mi?. �rt a moz- " cszmé.-iyképét. Ez a megvásá- ::: 
donyt nalunk tokeletesebben � rolt hősi élmény azonban nem X, 
me_gér_tette, � nem hitte.. hogy Í állandósít.ható illúzió, ame- :t 
aká7: en, a_l';'l-; m<f:svalaki t?(lla- i_ lyért súlyos árral fizet az az .;. 
ha is e!sa1atithat:,a az ő tehet- "  ifjú akinek ennek következté- ❖ 
ségének titkát, azt a tit.ko!, � ben' csökken a teljesítőképP.S- �: amely;Wk segítség�el egv., ido- � sége, ügyessége, kitartása, ':' 
ben lá,that1a az utba eso ve-

2 akaratereje és mindenek fölött ., 
:e�et meg � jelzőfényeket, egy � felborul az egés�ges élet- :? 
•_doben, . szi7:te . tapinthat�n, Í sztcnuélete. Ezért a fiatalko- t 
erez�ett a palyat, a szerelv�ny ; rúak alkoholizmusát súlyo- ❖ súlyat, meg a mozdony erofe- � sabban kell megítélni mint ez ❖ 
szítését. Persze, .iól tudta, hOf?11 � öregekét. 

' 
�: buzgalom. m�g ig11_ekezet teren s Az alkoholizálást rendsze-::: esetleg tű;l is sza":yalhat3�. ;;. rint a felnőttként való mutat- •> de azt mar nem btrta el7c!7: � kozás vágya indítja el az éret-::: ze_lni: hogy ': mozd,onyt ��- ( len ifjúban. Azt gondolja, .;. �l 3obban szeress.�k és nalá- � hogy az ivás felnőtté avatja•;• n�l 3obban vezes�uk � szerel- i Az ifjúság alkoholizálása te-�: venyt - mert hisz ugy gon_- " hát az alkoholista felnóttek ❖ do.lta, hogy 30b?4n vezet�i, { 71 omdokaiba való Zép§snek ❖ 

mint ő már nem 1.s lehet. Ezert ; Y • • ·? 
szomo;kodott Malcev a tá-rsa- ;  meggyorsítasaból _ered. Szere-,: A mesie.- és a tanftvli.ny&L Szlligyl Antal 22 éve dolorozlk a kerté-

• kba 
• . . 

t t h tsé ; pe van ebben meg sok csalá-•:• szetben. Szotg61a.tl főnökei kltilnö szakembeznek tartjá!c. A fiatalok sagun • n, a sa� e e .ge 'i di és környezeti ártalom11ak, ❖ Is szivesen meghaltgatJilk tanAcsalt. A k<!pen Németh Györgynének 
szomor,tor;ta el, ugy nyoma.sz- � b át· k „ k, +J.eg ❖ M Szili&"Yi Etelk4na.k magyariz. 
totta, mint a magány, s nem >. � rossz ar . 1 orne � ❖ 
tudta, hogyan T1U1gyarázza ezt � 1?egr�dszen gyen,gesegnek, :t 
meg nekünk, hogy mi is meg- ;;. erte1rm . fogyaték_os.'>ágnak ,;. 
é tsük >, vagy érzelmi elsivarosodas- ❖ r · l nak ❖ 

S valóban, képtelenek vol- < • ,. ❖ 
tunk felfogni a hozzáértést. � Ennél a ténynél term szete-;� 
Egyszer kértem, engedje, hadd i sen . nem l�et megállni. S'.'o-;.. 

•· . ,1 . , , cial1sta társadalmunk tör-.i, v!zessen ona_• oan a szere,- Í vényhozása e?.ért az ifjúság❖ venyt. Bel.e is .  egyezett, . hogy i védelméről sz.óló rendelettel :!;  negyven kilometeren a t  en ve- s. szabályozza az alkoholizálást, ❖ zessek, addig ő az én helye�t � melynek értelmében 16 éven: fog!att.p, el. V�zett"m - s husz ? aluli f' talk • ak alkoholt❖ kilometer utan már négy perc � . ia orun 
❖ 

késésünk volt, a hosszabb > n!'lvános. helyeken nem szol- ❖ 
lk d • k d' J • tel � galnak ki. De ml van akkor, ❖ em.e e _ese e� Pt' tU . cep . en t ha a 16 év alatti ifjú 18 éves- ❖ 

vo�tam oránkint �rm�:'c lcilo-
2 nek látszik és manapság egy. '.!: 

'?leteres sebes�égnel to_bbet e'- } re több van ilyen? Nagyon :  erni, Malcev atvette. tolem .. a s egyszerű a válasz: kiszo!r,ál-❖ veze�ést, !1Z emetkedeseke! ot- l. ják Nem elég tehát , 8 tör- ❖ venkilométeres sebesseggel >. • • fi ta1k ' ak alk h 1 ❖ 
vette, a kanyarokban nem rá- � veny a. a oru

1 , 0

1 
° :i zott " mozdony, mint nálam, t fogyas�sának ti alm'-:"� , ei:, ❖ 

és hamarosan beho2lta az álta.- } nek a _tilal�mnak a szülok es ❖ 
lam elszalasztott időt „ az egesz tarsadalom fokorott j; 

(F 1 t t· k ). i. összefogásával kell érvényt;. A azobanllvények Oveghúiban Borvitb LaJoa "90portvezet6 kert6szt o Y a JU , 5 szerem. ,e. lilJlllr, amint loc•oJJa a aomJM növfnyeket. Horváth Lajoa mú • Részlet az !ró hasonló clmú no- i. ,_ 
B

"" T .c.-,6 
+ U' 6ve Apo)Ja a kertészet gazdag vlrigailtominyAt vellaskö\eléb61. Dr. "" .._.,. (Hemztl K.áco4' � 
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Háziversenyekkel 
a Kilián-pontokért 

t1rvendetesen megnOvekedett gyüjtést rendeztek és a vas áráa sport U-ánti érdeklődés az esz- ból mindjárt Jeti pénz Jabdá.ktergomt pályafenntartási főnök- ra és aszta!Itenisz-felszerelésre ség dolgozói körében az Idei Is. Az állomástól l<aptak egy tavas2J óta. Nem csoda ez, s ócska pingpong-asztalt. Felújínem is a véle_tlen müve. Azóta tolták, s most ott áll a legényvan. fgy, amlota ide került a J szálJ�s kultúrtermében. Esténfőnökség élére Hámor Mátyás lcént azon gyakorolnak a flatafómérnök. 0 hozta magával ezt tok, bár néha az idősebbek is a nagy sportszeretet. Kitűnő kedvet kapnak egy kis U�ögeere�ménnyel végezte a közép- tésre. Az 1s megeJDlitendó -foku sportvezetöi tanfolyamot. ha már az anyagial<on a sor -. Az Ilyen vezető nem is tud meg- hogy a plllscsabal és az óbudai lenni sportélet nélkül. szakaszná·J is vettek egy-egy S . ennek hasznosságáról hadd futballt. szó!Junk az alábbiakban: HlzlbaJnokságot hirdette!< lab-
Az c�ztergoJ'!li pályafenntar- dari'igásban, tekében, asztalitetásl főnöks6g uJ legényszállásá- nis1.ben és sakkban. Tekében és nak sok lakója van. A legtöbb labdarúgásban niár befejezték ember nem _tudott mtt kezdeni a küzdelmeket. A legnagyobb a szabadideJévet .  Az Ilyenek, sikere a labdarúgásnak volt. 

amlg a pénzükből futotta, a !gy beszélnek erről a baJnokkocs.mában keresték a szórako- ság résztvevői: zást. Látta. ezt az új főnök is. - Eleinte nehezen ment a Jáh!szen velük lakik. Az egyik lék; de már Jól hozzászoktunk gyűlésen elóálit a Javaslattal: és meg Is kedveltük. Az asszo-
- Vegyünk részt a Kilián nyok Is rendszeresen kijöttek a 

sportmozgalomban! - Az em- mérkőzésekre és biztattak ben
bcreknek tetszett a gondolat és nünket. Igazán JO szOral<ozás 
nekiláttak. hogy megteremtsék volt - mondta a 47 éves Lan-a sportolás előfeltételeit, tos Imre. 

óbudától Almásfüzilőlg hét - Középcsatárként Játszottam 
szakasz tartozik a fónökséghez. a csapatban - mondta Schmikl 
Azok Is megmozdultak a hívó Fer11nc pályamester. - N.álunk. 
szóra. 1 10 dolgozó Jeiehtkezett sajnos, 45 év volt az átlagkor, 
a Kil ián-mozgalomban való résZ>- ezért majdnem utolsók lettünk 
vételre. a bajnokságban. 

A Jelentkezést díjak beflzeté- KIIT��o��al;n';
gé

;re�r;:.�����t ! 
�k•� ri;,

m

for'i'nroi. "'É�é�- cs'!ft�t I tcrve,ett ünnepség Jó alkalom 
forintokat gyüjtöttek a szer . 

, 
les.,, a további feladatok meg-

Ok f 
ve besz.élésére Is. z , am t a mozgalom admi- Ma már tlgy vannak. hogy ':lsztrácl6Jára, az Igazolásokra nem tudnának meglenni rendkell befizetni, hogy Jelvényt Is szeres sportolás nélkül az eszkapJ�nak majd, akik próbáznak. J tergoml pályafenntartás dolgoÉppen azt az összeget nem tud- 61 E ták összeszedni, amiből sport• 

1 

z . z a Kilián-mozgalom egész-
felszereléseket vásárolhattak séges szellemének, s a lelkes 
volna_ r::ra

v
::�.

k
h

e
o
k
gy ��k

z

i;a����-n g!: 
Mégis összeadták a pénz;t, kapcsolódnak az esztergoml váamlkor elkészült a bitumenes I rost ba_lnokságba is. Az asztalitekepálya a legényszállás kert- J tenisz- és a röplabda-baJnokságJében, s nem volt golyó, amit 

l 
ba már neveztek egy-egy csaguritsanak rajta. A'JJ a 280 fo- patot. 
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Kezdetnek e21 szép ert�:�Y• 

Jubileumi vívóversenyeket rendez a BVSC 
A vasutas vlvósport hónapja bajtörözök Krvázy-emiékverse

Jesz november. A t izenhét vivó- nyére kerül sor. Mindkét ver• 
szakosztály éJversenyzől. az el- seny elömérkőzéselt a Sport• 
sö és másodosztályú versenyzők csarnokban, a női döntőt a Ve
részvételével november 4-6 zértgazgatóság kul túrtermében, 
között a BVSC Tanács körúti ví- a párbajtőr döntő c,sörtélt pedig vótermében bonyolítják le az a KPM Dob utcai tornaterméeqyéni országos vasutas-bajnok• ben rendezik meg. Ezek a ver
sáqot. Vlvósportunk feJlödésé- scnyek egyben pontszerző ver
nek egyik értél,méröje, hogy senyek Is a szövetségi kupáért. ebben az esztendőben első alka- A vasutas-vívók novemberi lommal a párbajtőrben ls meg- táh k tód"k r�ndczfk a bajnokságot. Az ed- :ed���g��

z
:ls6 °�apJ!itJ�

s

: me�dig befutott ni,.vezések alapján rendezésre kerül6 vasutas 1fjümfnd a négy fegyvernemben né- sági vívó kupa utolsó fordufópes mezőnyök Indulására szá- Ja. Eaúttal döl el, hogy 8 17 mit a szakvezetés. szakosztály lfJúságf vegyes csa-
A vasutas-baJnoksáqon klvlll patai között egész éven át folyo 

az 50 éves fennállását Unnepl6 versenyben melyik csapat 1J e
BVSC három versenyt rendez gez az clsc5 helyen. Az eddig, 
n�vemberben. A másodosztályú I eredmények alapján a Szegedi 
nok részére november 11-én és 

I 
VSE, a Tapolczai MAV IAC és a 

12-én rendeznek versenyt. Egy BVSC csapata áll a leq)obban, 
héttel később a női élgárda az 

I 
de ott van nyomukban a Oeb

utánpótiással méri össze tudá- recenl VSC és a Keszthelyi MAV 
sát, mJg november 26-án a pár- csapata 1s. 

---

Ünnepélyes tanévnyitás Szegeden 
Október 12-én délután több elnyomó Horthy-korszak is

mint száz .,öregdiák" gyűlt kolapo.litiikájára, méltatta az 
össze Szegeden a MA V Petőfi országgyűlés által elfogadott 
Sándor Kultúrotthonban a új oktatási törvényt ÉS szólt 
dolgozók általános iskolájá- a végrehajtásával kapa;olatos 
nak ünne]'.)é.lyes megnyitására. feladatokról. Dicsérte a ta
Képviseltette ma.gát az ün- valyi évfolyamok hallgatóit, 
nepségen a vasutasszakszer- akik fáradsá.goo munkájuk 
vezet megyei bizottsága. a Ha- mellett a tanulásban is helyt
mfias Népfront braottsái::a. a álltak. Kérte a vasutas dolgo
MÁV sz.egedi igazgatósága ÉS zókat, hogy az idén is sz.or-
több szolgálati főnökség is. galmasan tanu!jamak. 

Bartha József általánoo is- Ebben az éV'ben 151 vas-
lkolai igaz.gatóhelyettes rövid utas jelentkezett a dolg.ozók 
meil;nyit.ója után két kislány álta1ánoo iskolájába. Közülük 
kedves szavalattal köszöntöt- 20 a levelezó tagozatra jár, 

- te a tanuló felnőtteket. Majd A VIII. osztály a legnépesebb, 
Gulácsi Zoitán, a Rámán Ka- 56 tanulója van. Reméljük, 
tó utcai általános iskola igaz-

1 
eredményes lesz számukra ez 

gat.ója mondta el ünnepi be- a tanév. 
&Zédét. Emlékeztetett a nép- T. K. 

Pályázati felhívás az V. országos vasutas 
f ényképkiállításra 

A szakszervezet kultúrnevelési és sportosztálya 1962. ja
nuárjában a vasutas fotoszaklkörök tagjai, vasutas fotoamatő
rök, nyugdíjasok és a vasutas családtagdk részvételével meg
renderzJ. az V. o;rszá;goo vasutas fénykép!kiállítást. 

Részvételi feltételek 

I. csoportban: fekete-fehér képek az alábbi témakörökből: 
1. Vasutas dolgozók élete, munkája a felszabadulástól nap

jainkig. 
2. Szabadon választott témák. 
A kiállításra ajánlott képe.1<et 30X40 cm-es, de legalább 

!!4X30 cm-es nagyságban kell elkészíteni. 
II. csoportban: színes felvételek szabadQn választott téma

körökből. A legkisebb képméret 13Xl8 cm. 
Színezett. valamint az előző országos vasutas fényképki

állításokon bemutatott képek nem vehetnek részt a kiállításon. 
A szakszervezet elnöksége a kiállítás megnyitásakor a legjobb 
képeket díjazza. 

A kiállitásra ajánlott képeket 1961. december 10-ig a szak
szervezet kultúrnevelési és sportosztályára (Budapest, VI., 
Benczur utca 41.) .,Fotokiállítás" megjelöléssel kell beküldeni. 

A fonti határidő után érkezett képeket a rendezóbizottság 
nem veszi figyelembe. 

A kiállításra beküldött képeket fotoművészekből és a 
ez.akszervezet képviselóibóJ alakuló zsüri bírálja el. 

MAGYAR VAStTTAS 1961. NOVEMBER %. 

H=<ncl<!e !!!!0 �/d8!':!!::� - mi•- 1 H I J'.llJE'''� 'i.Ji-I]ú;[i;l 
go2J6 jelentkezett Balatonbog- d.enkinek kell iskolába járni, 1 n 
Záron az álta1ánoo iskolába. hát beíratlroztam a. h-eredik 
Nem rossz eredmény ez, hiszen osztályba. De mi lesz, ha nem 
majdm.Etrn mindenki beírat- megy a. tanulás? - kérdezte 
korott iitt az általános isko- aggódva Tóth Györgyné. 

A négylábú segítőtárs 
lába, aki még = végezte el Hon-áth Lászlóné elmondta, 
a nyolc osztá�yt. A s,zervezés hogy örülne, ha sikerülne el
módszereit illetően azonban végp..znie az ál talánoo iskolát, 
komoly panasz,t; hallottunk. de őt is nagyon bántja, hogy 
Ennek nyomán alkalmunk volt kényszerítették az iskolapadtalálkozni Balatonbogláron ba. Panaszkodott a kényszer 
sírva tanu16 asszonyokkal. miatt Kafka Lászlóné és Wö1-

Egy kutyáról van szó, mely - bá-r a jogi kapcsolat egy 
kissé homályos - a vasút tulajdona. És mert szolgá,latot vé
gez a vasútnak, hát vasutasnak minősüLhet . . .  

Va1amenmyi,en a kertészet- ler Mária is, 
ben dolgoznaik. Rohács István-
né Kiskcnnáromban lakik, 24 Il!ne így vélekednek az isko
éve:, egy 5 éves kisfia va11- láról ott, a'hol fenyegetéssel 
Lakott területtől távol, egy őr- helyettesítik a meggyőző agi

ház mellett van az ott'hona. tációt. Az ilyen módszer 
Erdőn keresztül vezet az útja azokat is elkedvetleníti, akik 
hazafelé. egyébként szívesen tanulná-

Egy napon, egy áUmná.son, egy őrhelyre toppantam be. A 
kocsirendezők, váltókezelők képezre kör közepén üit a „col!e
ga". A szügyét takaró világos szór úgy hatott, mint egy mell
véd. Fülei hegyesen, keményen áUtak. Szemei villoatak. Fél
retartott fejjel nézett rám. Méregetett. Ki vagy? Mit akarsz? 
Mi dolgod itt? Látszott, mérl-e9eU a személyemet. Aztán egyet 
mozd-u!t • . .  Körü!szaglászott. Ugy látszott. kielégítő volt a -rö

vid káderem, mert megcsóválta a farká,t. 
Miféle kutya ez? - kérdeztem. - A va.sú.tőrségé - volt 

a .váwsz. Kísérgeti az őrt. Vigyáz a vasúton gördülő értéke Tere. 

- Hogyan tegye m.eg ezt az nak. A kertészetben dolgozó 
utat egy magányos nő késő asszonyok is elmandták, hogy 
éjszaka? _ kérdezte Rohácsné tetszik nekik az iskola, a 

aggódó arccal , _ f;desanyám tanárok i�n nagy szeretettel 

beteg. a férjemtől váló félben foglalkoznak velük, de meg

vagyok. van éppen elég gon- alázónak tartják, hogy úgy 

dom, most nem tudom e!- lett.ek oda kényszerítve. 

Okos, értelmes. Egy csülökcsontért sem menne a kocsik 
alá. Jobbra-balra tekinget, ha belép a vágányok közé. Kíván
c.si voltam a tudományára. óvatosan eltűntem egy fékbódé
ban és úgy zörögtem, mint aki rosszban sántikál. Vif.lanásnyi 
idő sem telt el és ott termett. Szerencsémre az őr is, aki meg
mentette a veszélyben forgó irhámat. 

végezni a nyolcadik osztályt. Molnár János bizonyára jót 

Rövid magyarázkodás után kibékültünk és hosszú lejára
tú barátságot kötöttünk, valahányan jel.eme-vők, a nagyszerű 
négylábú segítőtá.rsunkkal. 

- Mégis miért iratkozott akart azzal, hogy minél több 
be? - kérde'l"tük. balatonboglári vasutas járjon 

- A szakszervezeti bizottság iskolába. De ezt a helyes célt 
titkára azt mondta, hogy helytelen módszerekkel kíván
aki nem íratkozik be, azt el- ta elérni. 
küldilk a vasúttól. 

- Két gőzmozdonyt se
lejteztek ki az elmúlt be
rekben a nyíregyházi kisva
sútnáL Az egyik 52 évig üze
melt és 1 millió 248 OOO kilo
métert futott. Az öreg ma
sinák helyeit dieselmozdo
nyokiat kap a kisvasút. 

L. J. 
-· ...... 

Tudományos és műszaki f i lmfesztivá l 
lesz Budapesten 

* 

- Helyes kezdeményezés 
született a Veszprém megyei 
szolgálati helyeken. A mun
kavédelmi őrség tagjai nap
lóba rögzítik az őrjáratok 
során szerzett tapasztalatokat, 
s ezt esetenként az illetékes 
dolgozóval is aláíratják. 

November 16-25 között 
rendezik meg Budapesten a 
II. nemzetközi tudomán11os és 
mű.szaki fümfesztiváit. Ezen a 
különböző országokból beér
kező mintegy 400 film kerül 
bemutatásra. A filmfesztivál 
idején a Nemzetközi Tudomá
n'JIOS Fi!11U1zövetséa egyik 
s:ziekcióla is ülést tart fővá
rosullJkban. 

A film.fesztiválon bemu
tatnak a vasúti közleke
désről és a jármúfejlesz-

tésról szóló filmeket is. 
Rendkívül jelentős ez. hiS7.e11 
lehetőséget ad az össz.e.hason
litásra. a nemzetközi tapasz
talau:serére. A vasutasokat ér
deklő fUmek is többfélék. 
Láthatunk maid gyártmányt, 
termelési folyamatot bemuta
tó, üzems:ziervezéssel és mun
kavédelemmel fog!aLkozó fil
meket. 

Sz.ólni kcl.l arról is. hogy a 
rendezők lehetőséget kíván
nak nyújtani a magyar mú
szalki ÉS fiziik.al doJ,gozóknaik 
arra. hogy a fiesztiválon be
mutatott filmekből megismer
jek a világ technikai színvo-

A Hivatalos Lapból 

nalát reprezentáló legmoder
nebb gépeket. berendez.ések:et 

és a legkorszerűbb technoló
giai eljárásokat. Ezért a fesz
tivált követően 

november 27 és december 
6 közöti iparági szakmai 
bemutatókat tartanak a 

fesztivál filmjeib61. 
A közlekedés és a .iármú.ipar 
szakmai filmbemutatói no
vember 27-29-én lesznek, 
mindhárom napon délután 4 
órai kezdettel. Bővebb felvilá
gosítást a fesztivál rendezősé
ge ad. (Budapest. V .. Szabad
ság tér 17. Telefon : 116-792.) 

Nyugdíjasok 
búcsúztatása 

* 

- A KISZ-szervezet felvi-
lágosító munkája nyomán 
450 fiatal jelentkezett az if
júság az szocializmusért moz
galomba a debreceni jármű
javítóban. Eddig 110 fiatal 
teljesítette a feltételeket. 

* 

- A pécsi csomópont KISZ-
szervezetei már hozzáfogtak a 
szakma ifjú mestere mozgalom 
következő versenyszakaszánaik 
szervezéséhez. A jelentkezé
sekből arra lehet következtet
ni, hogy az elmúlt évekhez vi
szonyitva többen vesznek részt 

Zsúfolásig megtelt Pécs áHo- , a mozgalomban. 
más oktatóterme amikor ösz- ·

1 

* 

szegyű!tek a 'vonatkísérők, _- A tényleges �tonai szol-
hogy búcsút vegyenek három galatra bevon'.1lt . fiatalok h�
nyugdíjba menő munkatársuk- lyett IS elvegzik a munkat 
tói. a szolnoki járműjavító kocsi-

Körmendi Ferenc vezető fő- oszt-:ilyár:i-aik kiszisiái. tgy �zó� 
ellenőr 37 évi, Pártat Imre ve- a vállalás, _amely a „legutobb1 
zető főeilenőr 27 évi, Viszlói KISZ-taggyulésen szuletett. 
Pál vezető főellenőr 25 evi , * . , 

szolgálat után tette le most a - Munkavedelmi orseg�t 
nehéz vonatvezetői bőrtáskát, szerv_eztek Budapest Fe_1•encva-

A nyugdíjasok családtag• ros es Záhony .. állomason _a 
jaikka.l együtt jöttek el a bú- �a�zerv:e_ze_t kozJJ?nh vezeto-

, · Az •· é T ka' segenek Juruus 23-1 határoza-
A Hivatalos Lapból a szakszerve- csuzasra. unneps gen o 1 ta nyomá11-

:";.;i��'i:':��!�f Ukés a 
a 

kgi;;���k�� Gyula intéző méltatta a három * 

to. számból: 123680 1961. r 7. A. r. idős 1,a.su� lel��ismeretes, - Izotópos jelzőberendezé-Menetrendfüggelék és a Menet- példa.mutat?. munka1át. . sek múködés2'flek vizsgálatá-
��i'i:�f1e1t�s�0J

áritt•�v1 
�� ,A nyugdiJba vonul? dolgo- 1 ra októberben újabb kísérlet-

adása. zokna.k m_unk17;társaik nev�- 1 sorozatot indítottak a japán 
123202/1961, I 8. D. Tényleges és ben szép a3ándekokat adott at 

I 

vasútvonalakon. 
�fc':fé�• tga����yá�!°:��;;'t Ge_recs István állomásfőnök. lf 
sftése az 1962. évre. Kerte őket, hogy gyakran Iá- - Megkezdte házi próbafu-

u. számból: 124009/1961.; I/2.B. A togassák meg az állomást és tását a második Rába-Bala
��;>p�nt1fg1����';i�n

á",,�k tán
a
ye�J� 1 

tanácsaikkal segi!sé� a ffata- ton motorkocsi, amelyen több 
,.Kiváló IfJú Mérnök" és a ,Kiváló loka.t. Vasutas Jókivánsaggal korszerűsítést hajtottak vég
IfJú Technikus" ctm elnyerésének I fejezte be szavait: ,,Jó utat és re a Gyföi Wi1helm Pieck vafeltételelre. 

l 
egészséget!" k·vá lk „ t • Gé · · 113988/1961. I 2.B. Fordulószolgálat _ · 1 nva e ove - gon- es pgyar szakemberei. 

szerint foglalkoztatott dolgozók éj· kezendo nyugalmas napjaikra. A töl:�i J:tözött módosít?tták a 
szakai pótléka. L. F. vezetoállást es a tranzisztoros 

vezérlést is tovább tökéletesí
tették. 

- lyl -

sutasok. A műszak alatt el
sősorban a kocsik megfelelő 
kihasználására és gyors moz
gatására fordítanak nagy gon
dot. 

* 

- Szegedi vasutas színját-
szók sH· 're. A szegedi MA V 
Petőfi kul,túrotthO{J1 színját
szói október 15-én nagy si
kerrel mutatták be a Tava
szi keringő című zenés vlg
játékot Mihálytelek termelő
szövetkezeti községben. 

* 

- Röpgyüléseken foglalkoz-
tak az országgyűlés ülésé
vel és az SZKP XXII. kong
resszusával a pécsi csomópont 
szolgálati helyein. 

* 

- Séta Operettorszá.gban 
címmel nagysikerű hangver
senyt adott a szegedi MA V 
Petőfi kultúrotthon szimfoni
kus zenekara a kultúrotthon
ba11- A hangver.•enyt több mint 
négyszázan hallgattJálk meg. 

* 

Helyreigazítás. Lapunk 1 9. 
s-zámában ,Alkoholellenőrzés 
és szolgálatképesség" című 
írásunk tévesen közölte, hegy 
Újszász állomás0n kellett az 
italboltból előhozni az egyik 
málházót alkohoh'izsgáJatra. 
Ez az eset Abonyban történ L 

A szerkesztőség üzeni 
�ognár Káro1y, Tapolca: Bódogh 

M1�y. Dombóvár: Tótk.a Knroly, 
Szilac:U Sándor, Ördögh Jáno�, C�erháti Jozsef, szeged : Sallai Istvan, Várpalota ; Kink.a László Ce"léd: _Herpai Antal, Budapest; Boidlzsar Gyula, Békéscsaba; Marosan . Pál, Debrecen: Behán Rozsa, Kazincbarcika : Le.iti Ferenc YDr
nal László, Pécs: Leveleiket J0apunk anyagához felhasználjuk. 

Horváth György, Középrigóe; Reznák Ferenc Budape�t: Leveleiket illeté1cesekhez továbbítottuk. 
Gyórfly Sándor, Budapest: verse közlésre nem alkalmas. 
o,�eges Imre, Debrecen: Kérjük részletesebben írjon a leveléb� vázolt problémáról. 
Keszthelyi Béla, Újszász: tga?.Jl 

[g�"Zitá�tk1r��/b_�k.
tévedett. Helyre-

A békehegedű ö 
* MAGYAR vAsOTAs 

dtili a �:!!� 
t:t:J;;í��= F'elP!/½ szerkesztő· Gulv&s Jánot 

Czinege Józs--ef a Budapest zsef, s azzal a gondolattal kí- ban. Az öt tanfolvamra össze-
Felelős k1adó: Szab0 Antal 

Nyugati pályaudvar átmenesz- vánja Moszkvában átadni, sen 220 dolgozó · jelentkezett. 
Szerkesztösee: Budapest, VI.; 

tője a Szovjetunióba készül. hogy a világ legavatottabb * 
BenczUI u 11 

Miért adunk erről hírt, ami- művészei egyikének kezében a - Onnepi múszakot 
TerJesztl: a Néoszava Laokiadó 

kor ezrek indulnak ma már békés élet, a békés épít.és da- deményeztek november 
k

�; Budaoest. v�_:.1_
1a

�á\<)czJ 01 54. 
�í��n��i;

je
�ni��1;:;n

�;;:s:e� lát zengje a béke hegedúje. tiszteletére a komáromi va- Szikra Laonvomd• 
a magyarázat. Czinege József �"'J/',.·I\Jv\·�·N.A·�-,._6,,...NA.A.it,,11.•"'J/',•,..NN,,NI\U,"/\Jvl,•A,U.·�·""',,.,..J\Vo."�·/\Jvl,·l\4,A•l\4,h•,._lo,/\.A.U','IV&/'-',,.,.,,.. • .....,...,,,.Nf\,U,.·A.vw,v-•N.A·l'\,W\•1,v.-,,.,, 
nem mindennapi ajándékot ? 
visz. Egy maga készítette he- ) T E L E F O N  p R ·o, B gedút aka,r átadni régi ismerő- � A K I  T E R H E L E  S 
sének, David Ojsztrah világ- � 
hírű hegedümüvésznek. � 

Ez a hegedú nem mindenna- � 
pi alkotás. Czinege József - s 
akinek 6 cm-es miniatür hege- � 
dűjét korábban megvásároita ? 
az Iparmúvészeti Múzeum - }  
nyolc hónap alatt habos jávor- < 
fából és fenyőből egy béke-1 
hegedűt készített. ) 

A hegedü teste elüt az álta- } 
lánosan ismerrektől. Nem a ,  
szokásosan ívelt vonalú, hanem f 
csipkézett szélú. A kulcsok öt- ) 
ágú csillagot képeznek, a nya- s 
kan a csiga helyett fehér bé- { 
kegalamb látható. A hátán < 
ébenfa berakással a magy�r � 
címer és egy ötágú csillag. s A magyar-szovjet barátság ? - Halló, szolgá!attevó elvtárs, · vezetün1, 
jelképének szánja Czinege Jó· ) l :0-raJ 

- Na, még egy kicsi mehet rá. 
(Pusztai Pál rajzai) 



VILÁG PROLE TÁRJAI, EGYES'ULJETEK ! -

Ahol a hosszú sineket heg esziik 

A S Z E R V E ZE T T  VA S U TA S  D O L G O Z Ó K  L A P J A 

V. l>VFOLYAM, 22. SZÁM. Ára 40 fillér 

Feladataink a SZOT XI. 
teljes ülésének tükrében 

Xornmber 3-án tartott Xl. túlteljesítését swlgálják, to- ja: fokozottabb mértékbf'n 
teljes ülésén második ötéves ,·ábba, amelyre népgazdasá- kelt bevonni a dolgozóko.t a 
tervünk végrehajtásából adó- gunknak feltéUen szüksége te,-vfeutdatok kiautki!é.$ába. 
dó tennivalókat vitatta meg van és a termék elöállitásá- Fontos követelmény a .s-zak
a Sza,kszervezetek Országos hoz szükséges nyersanyag fel- u.ervezetekkel szemben, hogy 
Tanácsa. A teljes ülés megál- ha.<\Zllálása nem akadályozza a gazdasági feladatok se-
lapította, hogy az országgyú- más tervfeladatok teljesítését. gítése párosuljon az em-
lés által törvényeróre emelt Kimondja a SZOT XI. tel- berekról való mlndenirá• 
má.odik ötéves terv - amely jes ülésének határozata azt is, nyú gondoskodással. 
a szocializmus építésének to- hogy szakszervezeti szerveink 
vábbi programját jelenti -, a szocialista munkaverseny Ez j usson kifejezésre 

1
min

számol a hazai és nemzetkö- fellendírese érdekében lépje- denekelőtt abban, hogy e;J;:!-
. nek fel a helyen.ltént tapasz- i:;meretesen foglalkozunk a 

zt adottságokkal, reális és dolgozók ügye9-bajos dolgai-
megvalósítható. Biztosítja a talható bürokratiku.s jelensé- val, élet- és m

unk
akörülmé

népgazdaság egész.ének továb- l gek ellen. Gondoskodjanak nyeik javításával. 
bi töretlen fej!ódését, pártunk arról, hogy üzemeinkben Az ötéves tervben kitúzölt VII. kongresszusa által meg- rendszeresen értékeljék a célok megvalósítása fel:<é-
határozott alapvetó célkitű- vállalások kljesíiését. s.zültebb, magasabb szinti:, zések megvalósít�át. Fordítsanak különös figyel- c-.éltudatosabb vezetést igú-

Másodlk ötéves tervüna: met a szocialista b�igádok fel- nyel a szakszervezeti veu-
a dolgozúl;: millióinak tff- karolására. A szocialista bn- Lós.zervektől is. A ,·ezctés 

,·e, gcidok példamutatása a ter- m'nclen láncszemében e!otérmelésben, a közügyek intézé- be k--'' he!y��n1· a hata·roza-mert munkásosztályunk. do!- �b · u t;: él tmód = =• 
gczó parasztságunk. egész dol- k

s · e.�l...:1 ... �13

él 
5 a

t
_ • e tok végrehnjtás.á!nak meg-ere.;ca,e.,,,.u esz oJe, mag- szervezé,;ét és ellenórzését. f:Czó népünk vágyai, szükség- ja lehet a szocialista verseny 

let.ei óllenek benne testet, és további fellendítésének, ez.ért Növelni kell minden szinwn 
mert megvalósításuk a dolgo- · h 1 ha ali a szakszervezeti vezetiiszer-lS e ycs, a szoci sta brí- ··ek., ku·· ion·· "=n uze=' �Mr-zó tömegek tudatos, cselekvő g· d k tag·  · t ·k t �"'l • � "� ~ a O Ja1 az O e ... ...,. • .,e·,n,. 0··-"J;-•,aát, 'e]el""' ·'·· részvételet igényli. A szak- Jet · «-act-'- · '--- ··1 · • ,..,. mu _,_, • -= 0 ""'" """"1 megus:=u es- gét. Fel keU lépni A meno!-szervezeteknek az elkövetke- ben részesítjük. - " 
zendó időkben a legmegtisz- Az újító és ésuerúsító moz- dást fel.ülról ráró szemlélet 
telőbb felodatuk, hogy szor- galmat tegyük a sz.ocalista ellen. 
ga1mas és munkaszeretó né- mu.nkaver eny .zerves részé- Szigorúan felelös.<é«Te kell 
!)ünkne a szoclali;ta haza Az újitók tev enysé- vonni mindazokat, akik a 
irán a szoci.alj� rvfelaó Qlc Ö%Vetl dol azók bírálataii elfojt-
mu ügye iránti odaadását, előseglté..ére a munká�- van, lll�töroljik. 
lelkesed ét és alko'ó tetlYá- vedelem ja,·í tására kell irá- A párt- és kormcín11határoza
gyát a terv me�·alósitásával nyítani. Szak.szervezeteink tolr, az állami é, t,�t•fegye
kapcsőla, legfontosabb ten. ösztönözrek az újítókat, a gaz- lem bi>tartása é$ beta-rtatá,a, 
nivalok megoldására irányít- dasá,g;i és muszalti vezetőket a bürokrácia elleni J..--imé!et!en 
�ák. arra, hogy és ki!ve_tkeutes harc a 1•eze:tés 

Tervun't ml'!!\-aló,,.íwához ,_ . . k 
. .. megiai·,tasanak elengedhetet-

. , _ � .  . .,.mer,ie meg mas uze- len feltétele A I!l�nkfsok-
:°"nde_nek�lott 

1 
békére, a_ -�- m�I,_ k?.rszer�. l"ljárásait és kal való · szorosabb kap-,_és cprtomun.rn b1ztos1tasa-

1 
a kulfoldl uzemek leg- lat ki • ·t ·sé ·el · bba ra ,·an szü'csé" Ezért a SZOT · bb t t J t !t cso cpt e \ • JO n 

. 
' o• 

• , , 
, • JO apa.sz a a a • figyelve a dolgozók jel2lései-a 

, . mag}_ar 
,_ 

szakszenez�,_eK, 1 A továbbiakban a músza;;;i re, észrevételeire, ,segíthetjük te.Jes mert�. ben azonosltJák pTopaganda és a m1iszaki kép-
1 

le,;Jobban mind a gazda<;ági. magukat ,-artun�-- � k_or_m�- zés fonto,;ságáról szól a ha- rr.Jnd a szaks7.ern•zeti ,·eu-nrunk azon el.okcltsegeve,, t6.rozat. majd a tervezfa de- tés szinvona!ának meg·avitá-hog,• mokra lzmu.sáról megállap,t- sát. 
J 

a békl" tne&'\ éd• ét eló-
t�.rbe h<'lyenl", !.ZOcialis-
1.a vi\·ll1JÍ.Dyaink megvédé-

ére bonvédelmüoket 
me:erósítiiik. 

A béke legíóbb b1zto,itéka a éS 
s,:ocialista tábor országaimú 

Ünnepi műszak az SIKP XX/L 
az SIVSI V. kongresszusa tiszteletére 

ereje. A szolnoki jánnújavit6 do!- ' lékkaJ történő növelését. A 
A SZOT XI. t!'ljes ülése gozói egést. sor vállalást tettek I javítások átfutási idejét 10  

fontos követelményként hatá- az SZKP XXII. kongresszu.,a százalékkal kívánják csökken· 
rozta meit azt is. hogy min- és a Szakszervezeti Világszö- teni . 
den szinten. torzíta., nélkül �•etség közeljövőben rorra ke- Vállalásaikat röpgyüléseken 
érvényesüljón a párt politiká- rüló V. kongresszusa tisztele- beszélték meg. Ezeken kezde
ja. A sznl.--szerveze!Eú nyújt- tére - második félévi tervük ményezték azt is. hogy az 
sanak segíts.'get az állami. sikeres tel.ie..itésére. Többek SZKP XXII. kongresszusa. va
gazdasági \ ezetésneJ<. hogy között vallalták az idei évre !amint a SZVSZ V. kongre,;z
egyöntetüen értelmezzük a ter,·ezett 86.9 százalékos költ- szusa tiszteletére egy hónapig 
felndato'.-rnt és azokat egyön- sé�hán�·ad 0.5 szazalékkal való tartó ünnepi muszakban vesz-

1 tetuen hajtsuk is vég.re. Fel- csökkenté ét é · a tervezett ter- nek részt. hogy még eredmt
adatalnk nagyok és sok te- melékenység tovabbi 1 száza- nyesebl>é tegye.. mu,1káju:.:at. 
kinte• ben újszerúek. 1\tinősé
itilE'll ma�asabb követelmé
n ·eset állítanak mind a gaz
dasá�i. mind pedig a szak
szervezeti vezc'.é· elé. 

A voc'alista munkaversenvt 
még szorosabban a második 
ö'.éve · terv célkitűzéseinek 
megva"ó�ítására kell iranyí
tani. S1.akszervezeteink a 
g,mlu.ígi Yeze:éssel együtt 

olyan l'élokal túZUc'lek a 
..-ersenvben részt ,·evö 
dolp� �lf, amelyek tel
Jesít�se t°'-ábbi erofeszí
t�re, a még klha�ználat
la.n tamlékak feJUrásá-

ra ösztönöznl"k, 
SZ& .!<Zervczeteink kísérjék fi
gyelemmel és akadályozzák 
meg a tervek menn11íségi túl
teljesítését ott, ahol ezek nem 
nép-ga7dRs:igi, hanem csak 
;;zük vt\l\alnti érdekeket szol
gálr-a�. 

Mindenütt a tén·ek minősé- 1 1111 muta'ólt kell teliesfteni és 
t(•l tel ie,iteni. Hel}·e;; é, szük-

l �es a ff' ·e · t•Wc!ies'tése 
oh"'""'n t,- · �, �1-n�,. ome'vek 
•b6aorban erportterve

.
ink 
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Torlaszok a vasúti pályán 

November 3-án a R6ma
Ostia közötti vasútvonalon 
csaknem egész napra megbé
nult a forgalom. Ezúttal nem 
a vasutasok sztrájkja okozta 
a zavart, hanem az a né
hány ezer utas. el ósorban 
azok a dolgozók, akik ezen 
a vonalon járnak munkahe
lyükre. Az utasok tiltakozá
sul a menetdíjak felemelése 
ellen eltorlaszolták a vasúti 
pályát, s emiatt forgalmi aka· 
dály keletkezett. 

A miskolci igazgatóság vezet 
az éves versenyben 

_ _  A z  ig:izgatooagok _egymas: j Jyezése. Anna] 1s ink;;.bb. rrú- at. e ,  h.atra:e,·ó ld_0;za�ában 
kozti versenyében k1magaslo vel az elsö folevben a debrece- 1 meg nagyob-b ero(e.;z1t,:.,re, 
eredményt ért el a szegedi I ni igazgatóság meglehetCsen 

I 
még :;1.ervezettebb, fegyelme

igazga.tós�. amel11 mind a má- hátul kullogott a versen}·ben. zettebb munkára van szük,-ég, 
sodik_ m-ind a harmadik ne- , Az jgazgatóságo:< egvma--; kö- ha azt akarjuk. hO!!v marodé:'.,
gyedét'l.,en elnyerte a Köz/eke- zötli ver ·enyében a harmadiít I talanul telj!'$ít,űk a vasútra 
dés- és Po.�taügui Minisztérium negyedév után - az é,·e-; -Yer- 1 háru'.ó sz I1ítási !c,adatol.at 
és szakszerl'ezet elnök.�éqének senyben - a következ, �éppen Az eltelt Jdlenc hónn.o alatt 
isándorzászlaját s az elsö he-

I 
alakult a sorrend , ugyanis :iz - ci·c,; tervben e:ö-

!yezéssel járó százeur forint · írt - <•lszál!í•and,; ·· szeg áru-
p{mzjuta.lma.t. I. Miskolc 939 pont ú'.yn::k csak 72.t, százalékát 

JaYultak az eredménvek a 2. Szeged �:?9 pont szállíto'tu'., el, tehát 2 5 száz:i-
miskolci igazgató;ágn{,J is. A 3. B�pest 918 pont Jél:ka_l adós::k m:iradtunk. A� 
miskolciak a harmadi:< ne- 4. Pecs <!05,5 pont ev ha 1 alc1ó ré,zlben tovt.bb 
gyedévben a mt;sodik he'\en 1 5. Debrecen 886 po-n j kc-ll javítani a1, E'rcdménye-
végeztek. MeglePá a debreceni 1 6. Szombathely 884,5 pon l kE't. Má,fe: honnp aJatt a je-
igazgató,;ág szeptember havi . . • • 1 ,entkező ,;zfJ'f ' ,1�1 lgén_yc-�et 
második és a harmadik ne- 1 :Mmt a tábl.'izatbói l,; kltn- m,m:;d_l· a'.:mul ki k 1' elcg1t<'-
nyedévben elért harmndik he· ruk. a kor bbi é,·e:-. ' elen- n'e a vasútn� t. � 

______ járó pée,;l i ZG,.'tt · veze.tó szo' " " ' ati H. 'óknek 

Augusztusban 
harmadik helyen • végeztünk 

a nemzetközi munkaversenyben 

Az igazgatúsáirok mu�já- 1 
ban -;- az igazgatá6ágok egy
mt.sközti ver nyének célkitü
zései mellett - még nem tük-

1 rözé.dik az 1961. júl. 1-vel kez
dődött nemzetközi munka,·er-

hc,) t a m olci. , ·t �•·· át n c,zga m EZ•n· -!'-·, a � t 
B· r az c:csz.i forgalomban a pé- va amenmi dol:;oz ;�ánal nz.on 
csiek újból az é!enjár<'- · kö- ke'! fáradoznia. hog,• a k'
zöH vannak. , acl ·rn k�t-i.1Jő áru az ö�zeá,lí-

Az eddig elért eredmén ·ek .' !ott e!egrek miel&bb e;ju<;..sa
egyébként azt mutatjál,, hogy I nak rende:h•é,i he'l'iikre. 

A szocia l i sta címért versenyez 
a November 7 brigád 

:
n

J;t ��ff1��r,
a

�:;; a:�: 1 _Bék!scsabán a mu�z." •j ko- 1 ket tagju.1< J\!ülit:r 1?etsó ég 
. .  t .  k d ._ k 

. , • cs,szo,;:álatnál nemreg ver- Dancsu Gé=a a Szo\'Jetunióbr. &1 i:
d
3 _ez

k 
e
hh

cs� 
h 

meg 
to
ne:;1

bb
e!e senyszerzödést kötött a .zoc:a- utazhat tapaszta;atci;erére gen o a oz ogy ,a Ja- r t · 1 · · 1 ·,b· • · 

,·,tsuk e:eclmkveinket. r.Iég ' 1.s a c1m e !,1Yercse ce Ja. oJ _a __ A N�vember 7. brigad arra 
. . , · -. November ,. brigád. VaLala-

, 
toreksz1k, hogy a lehető Jeg-mmd,g meg,eh_?tose'} . �ok az sukban í"éretet tette'· a kocsi. k  jobba .,·tt úköd. J ·k t .. ,.__ egy vonatra eso késcS1 idő. Az � . . n eg} � m e- a ov

frdekelt igazgató,ágoknak. ha- , g?,ndo� . karbantat.ása_ra, killo- b_,_ ,mu_nka?ngáddal, �ogy a j:o

tárállomásoknak és a buda- n'?S teK'.ntcttel a ku,lfoldre me- 1 e:"'. karb,mt.:irtásW • JaYitá
pesti oalyaud,.1rok:nak arra no !<�cs1kr�. A -�rlg ... d f1atalab� sanal 11e Jegyen fennakad-'.s. A 
kell törekedniök ho"Y a mini- tag;amak atadJak a gyakorlat, 

1 

legn::i(!yobb fc!!�·elmezettséggel 
málisra csökkentsék 

0
a nemz,et- 1 m�nkában szerzett tapasztala: mut�tnak példát �zolgálntuk 

kl;zi vonatok késéAét. 1 tokat. Az . okta_tás�o!:1 valo ellá�asában. Eddigi eredmé-
.. . , . pontos megJelenes. közos szín- nye1k alapján bízha unk ab-A

_ 
nemzetkozi i:i:iunxaver- 1 haz- és moz�-J�togatás is �zere- 1 b�n. hogy a November 7. brisenyben az _augusz.�us, _ere_?":é- pel a szerződesben. : gad tagjai : Dancsó Géza, And,,yek alap1an a _ko,·et;,ezokep- A November 7. brigád M.gjai . rás Pál, f'a:;ekos Sándor és a pen a_l3!<ult az erd�kelt on;zá- . eddig is sok tapasztalatot vet- többiek bec·ülettel teljesíteni gok kozotti sorre�d.  tek át  a s1.o,·jet muszaki kocsi. fogiák am·t ígértek 

1. Lellg!'e_l-0rswg, szolgálattól és örülnek. hogy i Boldizsár Gyula 
2. Bulgana, 
3. 7'1agyarorsziúJ, 
4. NDK, 
5. Csehszlot·ákia. 

Amihez basznas Hit a Duna alal'.Slllf ví1állá�a 
, ~agy er nl 

.f�yi� ��á- 1 u;Jása haSZM,; , olt z f.tépf':'m�a.n a fe-Yete,1 epu!et I t<::s s:?:cm:pontjc11:>6!. ,\ Duna ate�ttése._ A _bud,ipe;tl . ma- alüc:-:ony szintJc m att a taga��pítc:,;1 _fónokséJ táJ&oz-
1 

!aj,·iz szintje i ·uU) edt. fgy ta;.a;;a szermt a 4,.J mW10 fo- nz épület rr.élv i,l.lppiUe!.re,t ri�ba ker�ló !elújít.ús-i mun- , ízte'.enítés �éLüI leh�tett kálato!t b1ztatuan haladnak. _A l megépíteni, Encl tlO e:re:- fomtmkálatokat �gf' .s�rvezt-ek r,nt k<lltséget tiú: rf\o tak meg meg, _ hogy az _ál.omss nagy $ gyai:,;íto't.ik nz építJ:ez:St s.zem<"ly- cs te;,erforga!ma az · 
átépít · · alatt i� zavartalanu! 
lebonyolítható. 

Az építkezcs dol;ozoinak jó 
munkája, a ,·asutasr.1apra tett 
[elajá,nJ.i�uk teljesítése lehe
tővé tet e, hogy a forgalmi 
S210lgálat dolgoz.oi végleges 
helyükre költözhettek. Tető 
alatt ,·annak már a vároter
mi és az éttermi helyiségeit 
is és sz.ám1tanl lehet arra, 
hogy december vége helyett 
már november végén átadják 
ezeket rendeltetésüknek. A2 
előcsarnok munkálatainál ta
pasztalható némJ lemaradáe 
a tervmód06itás miatt. 

trdekes_égl,ént megemlí he
ló, hogy a Duna alacsony víz. 

Újabb sztrájkmozgalmak 
Fraaciaor 1.ágban 

A francia t'a,a. cuuk októ• 
ber; bérharca s::trajkmo=ga-
lommal ért -véget. Oktober 
17-én különösen az or.,zág dl• 
li részében okozott nagy kárt 
a vaaút fO'l'flalmdban a 
sztrájk. ,A JJárlzri CIOt11ópon.. 
ton kh:iil 24 óráa ,_trá '1.-ra 
került sor L11onba11, S . E -
enne-ben. lllarseflle-ben 
zdb:in. Ai:limtmba I Ntme -
beu é.s mé(I több -vdro1ba11. 
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A szakszervezeti aktivisták oktatása 
Baranya megyében 

Magyar vasutasok I Járuljatok hozzá 
az SZVSZ V. kongresszusának sikeréhez 1 

J _A SZOT elnö�égének �960. 1 bl;'l1 és a szakszervezeti mrun-
, 

foglalkozásokat a mun!kaidő 
r
oJ,tol>er l-1 hatarozata es a kaban. A:z. előadókkal tartott után tartják. A 30-50

. 
perces vasutas.s'."'kswrvezet irányel- megbeszélésen an-a hívták fel előadások után egy vagy vei alap.1án szervezték meg a a figyelmet, hogy gondosan másfél órás !konzultáció és , sza:ksi:erv_ei:eti aktivisták és készüljenek fel előadásaikra, beszélgetésen alapuló vita köfunkc1onanusok oktatását Ba- tanulmányozzák az idószerú vetkezik, végül értékelik a r�1'.Ya megyében.  Az oktatás politlkai kérdéseket. a lel(.fon- foglal.lk.ozást. A fordaszo]gá]a1-ce1Ja az, ho;sy az alapszerve- tosabb határozatokat és ren- ba járó dolgozók körében párz�� funkcio11:árius':'-!' és az ak- deleteket és az adott szolgála- huzamos elöadások.át szervezttyistá}c �egismerJek a ráJuk ti hely sajátos viszonyait. A:z. tek. Ez azt jelenti, hogy egy harulo kozvetien feladatokat, anyag megvitatásakor kérdés- előadást egymás után követa l':gfontosabb rendeleteketés felelet helyett iJl:vekezzenek kezö két napan ismételve lehatar:ozatokat, a legjobb mun- közvetlen elvtársi beszélge- adnak. Ilyen módszen-el mei.kamodszereket. Az egészna- tést kialakítani az idós7..erú előzik az előadás elmulasztáIJ?S tanfolyam?k mell�tt bő- szakszervezeti feladatokról, az 

I 
sát és a lemorzsolódást. Ez a vitették az esti ok-tatást is. aktivisták munkájáról. módsu-r már ta,·aly is jól belgy, kevesebb munkakieséssel A tanfolyamok M.e.iét négy- vált a pécsi fútóháznál. az álvalosul meg a funkcionáriu- öt foglal'lwzásban írták elő. E lomáson, Komlón és másutt. 

Írta : Umberto Deg/' Innocenti, az U/S titkára 
Néhány h<ét múlva, december j nyezője lett. Ezzel szemben a l lyozzák a sz�k.szervezeti meg-

4-töl ltl-ig Moszki•ában, kerül kapitalista rendszer. amely ki- osztottsúgra irányuló vala
megrendezésre a nemzetközi I ke1·ülhetetlenül 'i.eljes csődre I mennyi manővert és úgy jár
szakszervE:retJ mozgalom egyik van ítélve. napról napra szű- 1

j 
janal: el. hogy meg\'alósuljon 

legfontosabb eseménye, a Szak- 1 kebb területre szon1l és gyó- az egymtishoz való közeledés, 
szen,ezeti Világszövetség V. gyíthatatian ellentmondásai uz eg�·t>tért.és és az egységre 
kongresszusa. Az egész világ j mind súlyosabbá válnak. , ranyulA kezdeményezés. Ez le
dolgozóinak ez a nagy találko- Az a vita, amely a dolgozók hetséges akkor, ha &szefogjuk 
zója amely a hovatarto7.ásra között a munkahelyeken. üze- a tömegek kívánságait, minden 
való tekintet nélkül a világ va- rnekben. műhelyekben már dolgozó életigényeit és ha fej
lamennyi szakszervezete szá- megindult. új erővel juttatja lesztjük a kapcsolatolmt és 
m(,ra nyitva áll, egy oly tört.é- kifejezésre azokat a mélyreba- tárgyalásokat mindenféle nem
velmi időpontban ké1iil meg- tó okokat, amelyek azt bizo- zetközi irányzatú szakszerveze
rendezésre. amely különösen r.yitják. hogy ma a szakszerve- ti csoportosulással. 

sok és az aktivisták marxis
ta-leninista világnézetének 
megszilárdítása. mozgalmi is
mereteik fejlesztése. 

Ötvenhat tanfolyam 
A Baranya megyei bízott

súg augusztus végén hagyta 
jóvá az 1961/62-es oktatási év 
tervét. Az előzetes felmérés 
alapján 16 szak-szervezeti bi
oottságnál 56 tanfolyamot 
szerveztek 419 hallgatóval. Ta
valy a tanfolyamok száma 34, 
a hallgatóké 285 volt.. Tanfo
lyamokat S!Zerveztek a bizal
miak, a termelési-, a bér-. a 
munkavédelmi-, a munkásel
látási-, a társadalombiztosítá
si-, a kultúrnevelési-, az újí
tási- és a nőbizottsági tagok 
és aktivisták részére. 

Megyei színten egésznapas 
tanfolyamokat szerveztek a 
szakszervezeti bizottságok gaz
dasági bizottság tagjai és a 
számvizsgáló bizottságok el
nökei részére. A vasutasszak
szervezet Baranya megyei 
funkcionáriusai részt vesznek 
SZMT által rendezett tanfo
lyamokon is. A négyhetes 
SZB-titikári tanfolyam<l'Il hat 
vasutas funl,cionárius, a já
rási székhelyeken rendezett 
szakmaközi .ie1legú biza'lmi 
tanfolyamokon 30 vasutas bi
za! mi vesz részt. 

A megyebizottság az okta,
tás előkészítése és zavartalan 
lebonyolítása céljából 9 tagú 
oktatási bizottságot szerve
zett.. Oktatási bizottsá${ léte
sült a n�oob szak.szervezeti 
bizottságo'knál is. 

Az oktatás módszerei 

A tainfolyamok anyagát a 
megyei bizottság készítette el 
a SZOT tématerve alapján. 
Küldtek ezekből az anyagok
ból a társ megyei bizottsá
goknak is, hogy ezzel segítsék 
munl,ájukat. Olyan elvtársa
kat bíztak meg a tanfolyamok 
\"ezetésével, akiknek már 
megfelelő képzettségük és 
gyakorlatuk van az oktatás-

kedvező a minden dolgozót zeti világmozgalom el.sörendű 
Tovább a megkezdett úton 

Segítettek a pártszervezetek is 
A pártszervezetek minde- 1 A megyei bizottság tagja1n 

nült megfelelő segítséget ad- kívül társadalmi aktívák és 
tak a szervezéshez. Már az az oktatási bizottság tagjai is 
elókészületi időben ö.sszehan- se�ítil<, ellenőrzik a tanfolya
golták a párt- és a szakszer- mokat. Az a céljuk. hogy már 
vezeti oktatás terveit, hogy menetközben hasznosítsák az 
az időPontok ne keresztezzék egyes tanfolyamokon szerzett 
egymást és mindig megfelelő tapasztalatokat és kijavítsák 
helyiség álljon a rendelkezés- az esetleges hibákat. 

1 érintő életfontosságú problé- feladata a bék-éért folytatott 
mák megoldására. harc. Valamennyi haladó ru·ő

A szocialista országok dol- nek :1 béke megőr'.'�re . Jr�- \ A szocialist� országók s�
gozóinak teremtő harca az el- nyulo hatalmas vagyat elo es , szervezeteinek a Szaks.zen e-
nyomott népek felszabadítási dialektikus formában össze ' zeti Világszövetséghez nem 
mozgalmai, a kapitalista orszá- kell kapcsolni . a dol�ozók csatiakom�t szaks�er�ezetel�
gok dolgozóinak a jobblétért mindazon barcaval, amelyek- kel. valammt a kapitalista íe.1-
folytatott politikai harca ha- nek célj:1· hogy elősegítsé_k elő- lődé.;ben elmar�dt és gyannati 
talmas folyammá egyesül és rehaladasukat. A szocialista c:rszagok dolgozo1val teremtett 
aláaknázza az imperialista ors'.'ágok dolgozó_in;lk győ�- kapcsolata megismertette . a 
rendszert és még súlyosabbá me1, nagy s1kere1 es kezdeme- .;zakszervezet fontos szerepet a 
teszi a kapitalizmus i!talános 0fezései nagy ösztönző erőt szocialista társadalom _építé�
válságát. kepviselnek e harcban. ben. Ugyanakkor csapast mert 

re. A:z. eddigi tapasztaJatok A szakszervezeti funkcioná
szerilllt a szolgálati vezetők is riusok és aktivisták képzése 
jól segítik a tanfolyamok fontos feladat. sokoldalú mun
szervezését és lebonyolítását. kát igényel. Baranya megyé
Segitene'k aibban is, hogy a ben megfelelő gyorsaságj:(al, 
tanfolyamok megnyitása, be- körültekintéssel végzi!k: ezt a 
feiezése ünnepélyes :keretek munkát - ezért érdemes át-

A szocialista világrendszer 
a fejlődés döntő tényezője 
Az emberiségnek már több 

mint egyharmada nagy sikerrel 
fogott hozzá az új élet építésé
hez, amely az igazi demokrá
cián, a szabadságon és a dol
gozó tömegek jólétén és bol
dogságán alapszik. A szocialis
la rendszer, amely töretlenül 
fejlődik, ma az emberi társa
dalom fejlődésének döntő té-

Az egész munkásmozgalom a monopóliumok azon mérgező 
legutóbbi éveinek tapasztalata kampányára, amelynek célja, 
azt mutatja. hogy minden si- hogy uralmukat úgy állítsák 
ker szempontjából döntő ténye. be. mint a .,demokratikus tár
ző az akció egységességének sa<lalom" rendszerét. Ha ezeket 
foka, valamint a dolgozók a kapcsolatokat élénkebbé tesz.. 
szakszervezeti egységének szük, ha jobban megismertet-

b.i>zött történjen. venni tapasztalataikat.. megvalósulása. Jük azokat a sikereket, amelye-

Milliós megtakarítás a transz-szibériai 
vasútvonal villamosításánál 

A szakszervezeti mozgalom- ket a munkásosztály a szocia
ban, a Szakszervezeti Világs7.ö- !izmus épít�ben elért, az egy 
vetségnél és valamennyi tag- konkrét eszköz arra, hogy je
szervezetnél ma inkább, mint lentősen hozzájáruljunk a 
valaha, jelentkezik annak a Szakszervezeti Világszövetség 
szükségessége, hogy megakadá- V. világkongresszusának sike-

----------------------,----- réhez. 

Köszönjük 
a magyar vasutasok ttimogatliJ,it 

Levél a Német Demokratikus Köztársaságból 

A világ leghosszabb villa- j A vonalon dolgozó vasuta
mosított vasútvonalán, a sok munkafeltételei is meg
Moszkva-Bajkál fővonalon az változtak. Az új technika be
SZKP XXII. kongresszusának vezetésével számos nehéz fi
előestéjén befejezték a felsőve- zikai munka vált könyebbé, 
zeték építését. Ma már ezen a vagy szünt meg. 
vonalon végig vi!Jamosmozdo- --e--

Kedves Elvtársak! j Vasutasaink nevében bizto-
A legutóbbi időben a Magyar sítjuk önöket, mi mindent nyolc továbbítják a szerelvé- rr.• • • • k .k . k Allamvasutak külo··nböző szol- megteszünk, hogy a szocialista nyeket. A vonal villamosítása .u.us:z UJ el e:zo ocsit ap gálati helyeinek szakszerve- tábor valamennyi dolgozójával a forgalom akadályozása nél-

a MITROPA zeti kolleldiváitól olyan leve- együttmúködve térdre kénysze-kül ment végbe. 
leket kaptunk, amelyekben a rítsük a nyugatnémet militariS-A nagy munka során számos A gö-rlitzi vagongyárban be- magyar vasutasok a legna- tákat és imperialistákat. hogy a 

újítást vezettek be a szovjet fejezés előtt á!Z a MITROPA gyobb rokanszenvüket fejezik német békeszerződés megkötévasutasok. A:z. egyik szakaszon r,lszére rendelt húsz darab ét- k.i azokkal az intézkedésekkel Eéért vívott harcot, valamint a például bevezették a váltóára- kezóloocsi első mintapéldányá- kapcsolatban, amelyeket a mi nyugat-berlini kérdés rendezé. 
mú, ipari frekvenci::íjú elektro- nak loészítése. A tervek szerint kormányunk a béke védelmére sét eredményesen befejezzük. mos vontatás haladó módsze- hozott. A Német Demokratikus Köz-
rét. Ez lehetővé tette 35 vonta- az év végéi,(} min<i a húsz ko-

Intézkedtürut, hogy ezelmek társaság vasutasai a legutóbbi 
tó alállomás elhagyását. Ezzel csit elkészftik a gyár dolgozói. a levelelrnek a tartalmát meg- hetekben a békeszerződés meg-
300 transzformátort és 4000 Az új, loorszerű étkezőloocsikat felelő formában hozzák a Né- kötése érdekében tett te1melési 
tonna rezet takarítottak meg. olaj és mele,gvíz-fűtés.sel sze-re-

1 

met Demokratikus Köztársaság vállalásaikat kiválóan teljesí-
A villamosított fővonalon lik fel. A konyhába modern vasutasainak tudomására. Mi tették és e,gyidejúleg ugyan

megnőtt a szerelvények gyor- hü.töszelcrényeket építenek be. nagyon nagyra értéke]Jük a azért a pénzért többet, jobban, 
sasága, s ami ennél is jele�t<?_- Az étkezóhelyiséget kényel- nemzetközi osztálysZ?li_dari�s üze11;biztosab� és po.':t� 
sebb, nagy mennyiségú futo- mes habgu.mival párnázott ii.lé- ezen megn�vánulasait es mm! szál!Jtottak. Jl:záltal_ eros1t.1uk 
anyagot takarítanak meg. A kkel kék -b - 1 b a Szabad Nemet Szakszervezeti nemcsak a rru hazankat, ha
villamosítás következtében se -

U.k
m

f
u 

1 °% . �
vo;- Szövetség Vasutas Szakszerve- nem a hatalmas szocialista tá-

évente több mint 20 millió
i 

00 ::- s�e e · u3 - zetének Titkársága, köszönjük bort is. 
tonna szén válik szabaddá más kezöka;:si�ban er,yszerre _42

1 

az Onök �-szervezeti _bii:ot!- I A magyar vasutasok szolida
gazdasági szükségletek céljai- utas reszere tudnak helyet biz- ságainak ertékes politikai es l ritásának bizonyságai hozzá 
ra. tosit.ani. erkölcsi támogatását. fognak járulni ahhoz, hogy a 

önöknek. magyar vasutas 
dolgozóknak, akik néhány hó
nappal ezelőtt hazájukban ven. 
dégül látták III. nemzetközi 
konferenciánk delegátusait, 
már alkalmuk nyílott, hogy a 
különböző országokból jött elv
társaiknak megmutassák azt a 
munkát, amelyet az új szocia
lista társadalom felépítése ér
dekében végeztek. 

Haladjanak lelkesedéssel to
vább ezen az úton. Teremtse
nek új kapcsolatokat j\s erősít
sék a mái; fennálló ppcsl)la
taikat, hogy így előbbre vi
gyék a szakszervezeti egységet 
és csapást mérjenek a munkás
osztály ellenségeire. 

------------------------------------------------e-------i mi barátságunkat le�őzhetet-
lenné tegyük. 

Az egység győzelemre segít 

Az V. szakszervezeti világ
kongresszus, amelyet a Szak
szervezeti Világszövetség hív 
össze, egy szabad és demokra
tikus szószék lesz. amelyről az 
egész világ munkásosztálya ki
fejezési-e fogja juttatni azt az 
elhatározását. hogy egységes 
harcával el fogja érni igazsá
gos ügyének,' a béke ügyének, 
a nemzeti függetlenség, a de
mokrácia és a szociális hala• 
dás ügyének győzelmét. 

Tettekkel készítjük elő a békeszerződést 
A Német Demokra,tikus Köz

társaság kormányának 1961. 
augusztus 13-án hozott intéz
kedéseivel és az 1961. szeptem
ber 17-én elért lenyűgöző vá
lasztási eredménnyel. az NDK 
dolgozói súlyos csapást mér
tek a nyugatnémet milit.&iz
musra. Az eredmény azért lett 
ilyen teljes, mert a lakosság 
tudja, hogy ezzel nagymérték
ben hozzájárul a mindkét né
met államma1 kötendő béke
szerződéshez. 

Akik munkasikerekkel feleltek 

A központi prooléma a béke
szerződés és ennek minden 
egyéb alá van rendelve. Külö
nösen azt a tényt kell kiemel
ni, hogy a dolgozók és így a 
vasutasok is felismerték: en
nek a politikai feladatnak 
megoldásához leginkább kima
gasló gazdaság; tettekkel já
rulhatnak hozzá. Ezért a poli
tikai hitvallást legtöbbször 
kézzelfogható felajánlások és 
tettek követik. 

A haLlei teherpályaudvar I. 
brigádjának tagjai szeptember 
17-én az elsők voltak a válasz

tási urnáknál. Nem jöttek üres 
kézzel Szeptember 16-án a ké
sői múszakban az északi gurí
tón 26 vonatot mozgatW:k meg 
1 172 kocsival, a déli gurítón 
pedig 25 vonatot 1321 k0csivat 
Gurítódombonként 800 kOCSJ. 
,·olt a kitfüött cél. 

Ez a kezdeményezés tömeg
jelen. éggé v�lt� amióta a ber
liná E!ektro-Koh.!e-gyár e1ekt-

ródesztergályooai '.kii magas.ló 
munk.ateljesí-tmények elérésére 
szólitottak fel, hogy ezzel is 
hozzájáruljunk a békeszerző
dés megkötéséhez. A Német 
Demokratikus Köztársaság Al
lamtanácsának elno1<:e, Walter 
Ulbricht a legnagyobb mozga
tóerőn.ek minősítette ezt a 
mozgalmat ahhoz, hogy a nyu
gatnémet militarizmust le
győzzük. 

A berliniek felhívására az 
elsők között válaszolt a hallei 
vasúti járműjavítómúhely 
Erns� Thiilmann-brigádja . Ez a 
brigád vállaa.ta, hogy a kima
gasló munikaeredményeik el
érésére indult mozgalom kere-

tében a jelerrleg még 7,1 sw.za
lékot kitevő veszteségidőket 3 
százalékkal. csökikenrti. Társai 
végzik egyébként annak a 
munkáját, aki a népi hadsereg
be jelentkezett és így megva
lósítják a mozgalom legfonto
sabb pontját: egyaron idő 
alatt többet termelni, anélkül, 
hogy a bérek emelkednének. 
Vállalták továbbá, hogy a „ke
zeskedem azén. a.mit termel
tem" jelszó jegyében minden 
müszakban átvizsgálják a fék
berendezéseken végzett mun
kákat és a hegesztési techniká
ra való teljes áttéréssel havon
ta 609 kg szegecset és 35 kg 
csavart takarítanak meg. 

Harc az i&ológiai fronton 
A felajánlások ezrei bizo

nyítják, milyen szenvedéllyel 
folyik a küzdelem a békesz.er
ződés megkötéséért síneken, 
munkapadokon és közigazga
tásban egyaránt. 

Különösen kiemelkedő a 
hallei vasútüzem ,;Mmet
szovjet baratság"-mozdonybri
gádjána:k fel.ajánlása: vona
tonkéni 25 százalékot szállít a 
menetrendfüggelék szerint ter
helésen felül anélkül, hogy en
nek következményeként emel
kednének a prémiumok. Ez a 
politikai aktivitás arra is irá
nyul, hogy gazdasági életün
ket telje;;en mentesítsük a 
nyugatnémet importtól. 

A békéért kifejtett aktivitás 
még egy más:ik, számunkra je
lentős jelenséggel is párosul. 

Mint ismeretes, nekünk a Né
met Demokratikus Köztársa
ságban még sok olyan ideoló
giai befolyással kell szembe
szállnunk, amely NATO
Nyugat-Németországból jön. 

A nyugat-berlini RIAS, az 
ame1ikai szektorban levő rá
dióadó, a televíziós adók és va
lamennyi egyéb rádióadó na
ponta megkísérli mérgeret.t 
nyilait ellenünk kilőni és el
lenünk uszítani. Akadnak még 
olyanok, akik hagyják magu
kat ezektől az adásoktól befo
lyásoln[. Annál jelentőségtelje
sebb, hogy egyes személyek, 
brigadok és egész kollektívák 
jelentik ki és ajánlják fel. 
hogy televíziós antennáikat 
szocialista adókra állítják át 
és többé nem hallgatnak nyu.: 

gati rádióadókat, ill. nem néz
nek nyugati televíziós műso
rokat. 

60 nap, 60 kilométer 

Berlinben megszüntettük a 
kétlakiságot, azaz azt, hogy 
egyesek nyugat-berlini mono
polista üzemekben dolgoztak;  
most az  ideológiai kétlakiak
kal fog,lailkozunk és ebben mi 
vasutasok szintén az élenjá
runk. A:z. NDK-ban a vasuta
sokról beszélnek, különören 
pedig egy rekordépítményük
ről, amely ezekbe;n a n,apok
ban készül el. 

A nyugat-berlini háborús 
túzfészek ellenőrzésére hozott 
intézlkedések szükségessé tet
ték, hogy az egész közlekedést 
és szállítást átállít.suk. A fel
merült nehé1.ségek és a menet
idő-hosszabbodás megszün te<té
sére harCj feladattá vált, hogy 
Bru·lin környékén 60 nap alatt 
60 Jan sínt fektessünk le. A 
Német Demokratikus Köztár
saság nyolc igazgatóság; ke
rületéből 3500 vasúti építő
mun,kás és 50 mérnök és tech
nikus indult gépeivel Berlin 
Észak-Déli-Körútjához. hogy 
újabb gyorsasági rekordot ál
litson feL Az első szakasz már 
szeptember 12-én felavatásra 
ke.t·ülhetett. 

Méltóan ünnepeltük meg ok
tóber 7-én a Német Demokra
tikus Köztársaság megalaku
lásának 12. évfordulóját. A 
büSz.ikeség és az erő tuda1a tölt 
el bennünket eredményeink 
láttán és mert tagjai lehetünk 
a Szovjetunió vezette szocia
lista világrendszernek. 

Karl-Hein1, Gummich 

TestvéJ.i üdvözlettel : 
a Vasutas Szakszervezet 

Központi Vezetősége nevében 
Karl Itrlander elnök 

Villamosítás a Don-medencében 

Az SZKP XXII. kongresszu
sa tiszteletére a Don-meden
cében lévő Perm-Balezino vo
nalon Krasznij Liman-Nyiko
tovka között a vasutasok be
fejezték egy 88 kilométer 
hosszú vonalszakasz villamo
sítását. Az újonnan villamo
sított vonalon az első teher
szerelvényt Georgij Sumilov, 
ismert mozdonyvezető. a Szo
cialista Munka Hőse továb
bította. 

Erről a szószékről, amint azt 
a kongresszus napirendje is
merteti, meg fogják határozni:  

a)  A Szakszervezeti Világszö
vetség tevékenységét, valamint 
a sza.ksze'l'vezetek jelenlegi fel
adatait a béke terii.letén az im
perializmus ellen, a békés 
együttélés, az általá!Ws és tel• 
jes leszerelés érdekében, vala
mint a dolgozó férfiak és nók 
gazdasági és szociális jó!éte ér• 
dekében. 

b) A szakszervezetek szolid.a
ritását és tevékenységét abban 
a harcban, amelyet a népek a 
gyarmati rendszer felszámolása 
érdekében folytatnak. 

Magyar vasutas dolgozók! 
Készüljetek fel, és munkátok
kal járuljatok hozzá az V. 
szakszervezeti világkongresszus 
sikeréhez. 

Szovjet vasútépítők 
a Niger folyó völgyében 

Szeptember utolsó napjaiban 
I 

álló államra, a szenegáli ható:
Bamakoból, a Mali Köztársa- ságok megszakították a Bama
ság fővárosából, fedélzetén la- �� � Da�r ki�ötő köz�tti va�
boratóriummal és szovjet ku- ut1 ossze�o!!etest. Ez Jelenlé
t t 'kk 1 IL-l4 ·t· • keny mertekben akadályozta 

a_ 0_ ? egy , ipu:u re- az új afrikai állam kivitelét. pulog<?p emeL'<edelt a ma„asba. A szomszédos Guinea azonban 
A kutatók légifelvételek segít- szívesen beleegyezett abba, ségével a B�,:nak.ö és a guineai hogy létrejöjjön a területét i1 Kurusz kozottt legalkalma- érintő Bama.ko-Kurusz köz.öt• 
sabb útvonalat készültek meg- ti vasútvonal. 
úl!apítani. Ku rusz a Con4kry- A Szovjetunió és a Mali 
Kankan útvonalon fekszik. Köztársa.ság között létrejött 
Ennek a vonalnak igen nagy megállapodás értelmében a Jé• 
ielentósége lesz a Mali Köz- gi feh•ételek kidolgozása utál! 
társaság gazdasági életére. hozzáfognak a nyomYonal ki• 

Annak idején ugyanis. ami- választásához. majd megkezdill 
kor megtörtént Mali és Szene- a mintegy 350 kilométer hosz' 
gaL szétválása két ön- szú vasútvonal építését. 



1!!61. NOVEMBER ti. !llAGYAR VASUTAS 3 

Ahol a hosszú síneket hegesztik 
Tízéves a Gyöngyösi K.itérőgyúrtó ii V  

Mint díszes karácsonyfán a giek és újak - azonban ha- désre is választ kértünk: ho
csillagszórók, úgy szórja millió mar legyűrték a nehézségeket. gyan készülnek a tízéves ju· 
csillagát a hegesztógép. A A leguióbbi években nemcsak bileum megünneplésére. 
hosszú sín meggörbül, lágyan a termelés kéts;rerezódött meg, _ Sajnos nem úgy, ahogy 
hajladozik, mintha nem vas- hanem az iiT,em is tovább bö- azt szeretnénk - válaszolta 
iból hanem hajlékony nádból Y.ffit. -!'- sína_!.átétlemezgy4r:tó Herczeg István művezető, az 
volna. uzemres� 19�:,-iben h'?zták le:t- üzem párttitkára - űzemünk-

Gyöngyösön, a Kitérőgyár re. Két ev, m;1Iva pedig _a gyar 
I neik: meglehetősen so:k prob

sínhegesztő telepén fogad e:z. a szoms2Jédság��n hozzafogta_k 
\ 

lémával kell megbirkóznia. A 
játékos kép. Ott, ahol a Diós- a slnhegeszto telep építese- hannadik negyedé,:ben is le-

•· ,,, ;•"' hez, maradtunk a tervteljesítés-ben. 
-� A telepen Simeta:novics Gá- 1 Hogy mi a lemaradás oka? Az 

bor üzemvezetővel bes:relgeL- 1 alapanyagszállitó vállalatok 
tünk a 10 éves gyár legfiata- nem biztosították időben a 

, labb üzemrészének munkájá- szükséges anyagot. Mivel erre 
ról nem számítottunk, kisebb za-

Az új sínekből egy mű- varok álltak elő a folyamatos 
, szak alatt 10 daro.b 120 méte- termelésben. 

CSlfflA! Lliszló légpr6slköszörú• 

&"éppel távolltJa 'I a hegesztési 
dudon a sinbordából 

r� sínszá!la,t heges;;,tünk az 
NDK gyártmányú UMA 25-ös 
sínhegesztő géppel - mondot
ta. - Mi do]gozZUk fel a pá
lyafelújítások során kikerülő 
régi, úgynevezett vissznyere
mény sín€lket is. Ezekből 33 és 
66 méteres sínszálakat készí
tünk. 

Itt, a kettes ponkon tároljuk 
a Diósgyörbói érkező 24 méte
res síneket - mutatott a jel
zett ponkra az üzemve,..ető. -
Innen a hegesztő műhelybe 
jutnak a sí:nek. A pontos be
állítás után a gép automatiku
san végzi a hegesztést. A he-
gesztési dudorolkat a nagy pon

t111órból érkező 24 méteres si- kon távolítjuk el a kész 120 
neket 120 méter hosszúra he- méteres sínszálakról. Ezt a 
gesztik össze a swrgos mun- művel-etet elektromotoros sím
k:áskezek.. Maga a gyár is a fej köszörülőgéppel, illetve 
Bükk tdlmőjéből települt át a légprés köszörúgéppel végez
Mátra katLanjába. A diósgyőri zük. 
gyáróriásban S2Jerényen meg- A sfnhegesztő telepről visz
húzódó kis üzemrész itt, szatérve a gyár területére ér
GyÖ1l{Työsön teljesedett igazán dekes megjegy:z.és ragadta meg 
nagyü:z.emmé. a figyelmünket. 

Az áttelepülés óta kereken - Mi már gyári úton állít-
egy évtized telt el. A gyár de- juik elő a „váltóőröket" -
cember közepén lesz 10 éves. i mondotta egy műszaki vezető. 
Gyártmányai még fiatalabbak. Első hallásra kissé túlzásnak 

Annak idején gyökcsapos tűnik ez a megjegyzés. Pedig 
!kitérők gyártására tervezték az nem az. Ezt tények igazolják, 
üzemet. Időközben a MA V át- hiszen átvették az összes típu
t.ért a rugalJ.mas kitérők alka!- sú kitérők, áts2JE!lések, ütlköző
mazására. Ez kezdetben nehéz- bakdk és sarukioldó szerk.eze
ségeket okorott az akkor még tek gyártását. 
KGM felügyelete alá tartozó A műszak.ia.k11m.l folytatott 
üzemnek. A mGszatkiak - ré- .beszélgetés során arra a kér-

Téli felkeszülés 

- Szociális létesítményeink 
sem megfelelőek - folyit.atta. -
Az öltöző és a zuhanyozó szűk
méretű, túlzsúfolt. Olyan he
lyiséggel pedig egyáltalán nem 
rendelkezünk, ahol kulturális 
életet élhetnének a dolgozók. 
Az oh"ta.tásokat, a tanács.'kozá
sokat a pártszervezet és a 
szakszervezeti bizottság egyéb 
rendezvényeit az üzemi étkez
dében vagyunlk kénytelenek 
megtartani. Ezeken a problé
mákon mi mngunk nem tu
dunk segíteni. A termelésben 
mutatkozó lemaradást azonban 
lehetőségeinkhez mérten a ne
gyedik negyedéV1ben szeret
nénk pótolni. Ennek érdelcé
ben a szakszervezeti birottság
ga]. kö�en ünnepi munkaver
senyt kezdeményeztünk no
vember 7-,,, és a december 
21-én megrendezésre kerülö 
jubileumi ünnepség tiszteleté
re. 

Az üzemben megélénkült 
munkaverseny máris érezteti 
hatását a termelésben.  S ha a 
november 7-ét megelőző na
pokban szárnyra kelt verseny
lendületet nem hagyják lan
kadni, minden remény meg
van arra, hogy a gyár tízéves 
jubileumát újabb munlkasike
rekkel ünnepelhetik majd a 
Gyöngyösi MA V Ki<térőgyártó 
ÜV dolgozói. 

Visi Ferenc 

, """ ,... 1... "� , 

& n.agyponk 

jo!>b0:1la.!An már 

szá?.litásra ké

szen állnak a 

1%0 méteres sin-

szálak 

Becsületböl jeles 

U1U>ká.mma,z október 21-én a szolnoki iárműiavítóban 
Pécsre u.tnztam az 1930 számú 

munkahelyekre. Eddig 300 vonattal. A lci,szállás u.tán egy 
méter hosszúságú légvezeték és óra múJva vett.em csak észre, 
280 méter gázve:z.eték kicseré-

Sárgult leveleket sodor a hi
deg szél a szolnoki járműjaví
tó udvarán. Itt van az ősz és a 
ködös reggelel, arra intenek, 
hogy közeledik a tél. Vajon 
felkészültelc-e az üzemben a té
li időjárás várható nehézségei
re? 

lését végezték el. Orvosolták a hogy nincs meg a táská.m. Be-

- Most sokkal előnyösebb 
helyzetben vagyunk, mint né
hány évvel ezelőtt - mondta 
az egyik munkás. - úgyszól
\'án senkinek sem kell már a 
Ezabad ég alatt dolgorni. 

Valóban, néhány éve még 
úgy látsrott, hogy a szerelő
csarnokok nem képesek befo
gadni valamennyi dolgozót. 
Több munkab1igád kiszorult a 
szabad ég alá. Meg!elelő szer
vezéssel mégis sikerült megol-

dolgozók régi panaszát : 9 kü- jelentettem ezt a pécsi ,mo
lönbözö helyen sze.reltek fel másfönökne-k, a.ki nyO'TTlban á.t• 
:vóvízcsape',cat a műhelyben. szóit teLefonon a feivilágositó 

Nem mondhatjuk hogy min- 'rodáb den munkát elvégertek. A téli 
1 • a, a._lum-nan ket perc 

felkésziiléshez tartozna a te-
1 
millva hozta.k az elveszett tás

tők, a kémények és az eresz- Icát. A táskából nem hiányzott 
csatoi:iák jav:!tása is. Ezeket a I semmi. Ezúton mondok köszö-
�';'11.kák�t elsősorban az anyag- mtet Rab Jó f ,__ . ,· ·z-h1any gatolJa. A karbantartó zse ""'estV1.ZS9U 0-
ooztály dolgozói aTPa töreksze- nak, aki megtalálta és leadta 
nek, hogy a tél beállta előtt el- az elt-eszettnek hitt táskámat. 
végezzék az említett fontos 
munkálatokat is. 

Csomor János 
Ozv. Kovács .Józsefné 

Dombóvár 

CZEMI VESZTESÉGGEL SZÁ!IOLNAK 
dar,J ezt a problémát éS ma 
már senkinek sem kell der
mesztő hidegben dolgozni. 

ba!��>t
0
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;f�t:�� A �11JGAJNÉ�fET SZÖVEJSÉGI VASUIAK�ÁL 
már a téli felkészülés legfonto-
�bb �dóit. Fclülvi_1.s�á1ták a , A, nyu_gatnémet szfü•elségi 

I 
nek az a legfőbb oka. hog�· a 

futőkazanokat. TerrnalvJ?.et ve- • asuta�ál alacsonyabb teher- nyugatnémet kőszén elhelyezé· 
zettek be az osr.tályok fürdői- f<?rgalmu bevételekkel és a �ében válság állt be. 
be és a. túradtg?�-1:,asznosító I 

,-�al n:3-!!Yobb ü:z.emi_ ves;z;te- A személyforgalomná! is ta
bere."l�ezes á!_al�k:tasay3:1 me�- "�ggel szan_1olnak. A h1rek sze- , pa.<ztalható némi visszaesés. F:z 
oldottak az oltozok futését is. nnt a vasut teherforgalma az 1 � munkások me!'ettérti iegvd 
A :re-? k�1y1:_ák he)yett nagy év első kilenc hónapjában nem 1w!, 1960. novemberebe� !ór-
te11�ltm<'n_:vu . _ug_ynevezei;t felelt meg a n'ira'.rnzasnak. En- J t,·r.t megdragit.a,,aval fül\g j 
�kályhakat áll1tottak be a I nek a kedvezőtlen eredmény- 1 fü,<ze. 

Korszerű villamos és dieselmozdonyokat, 
motorvonatokat kap a vasút az ötéves terv végéig 

Bes!Zélgetés Tölgy.es L,.jos főigt•zgatóval. 
a vasút vonóparlijának hors.seríisitéséről 

A vas.út műszaki fejlesztése 
az utóbbi négy évben je1entő
sen előrehaladt. Különösen jó 
ütemben folyik a fővonalak 
korszerűsítése. Az év második 
felében a von,ta.tójármű-park 
bővítése is kezdetét vette. 
Mint ismeretes, az él, végéig 
nyolc darab Ward-Le<l<nard
típusú, 1350 lóerős villamos 
mozdonyt kap a MAV a 
magyar ipartól. Az új gépek 
ü:zJam.i próbája nélhány héttel 

jön üzemi próbára 2 darab J megá.11.apodá:S<t a napokiban 
2000 lóerős Ward-Leon-ard aláírjuk. A tová'bbi 32 áarabot 
villamos mozdony, A kél gép 

I 
vagy a Szovjetunióból szerez

szerelése már befejezés előtt zük be, vagy a 2200 lóerős 
áll a Ganz-MAVAG-ban. Te!- kitűnő szovjet dieselmotorok 
jesftrnényükre jellemző, hogy felhasználásával a magyar ipar 
1600 tonna temet 90 ki!ométe- gyártja majd le a gépeket. 
res sebességgel is képesek Ezekből a dieselmozdonyo!k.� 
vontatni. ból 1 962 végéig 2 darabot, 

- ./\Wyen a teljesítók,épes- 1963 közepéig pedig 18 dara
&ége a 3200 lóerős szilícium bot kapunk. Ezzel a szállítás-
el}l/enirányitós vil41T1Wsmoz- sal a MAV fövonalain a 
dony-na'lc? nagyobb arányú dieselesítés is 

kezdetét veszi. A diesel 
elektromos mozdonyokból 
egyébként az ö1€-ves terv 
végéig 132 darabot állí
tunk focgalomba. Ezek a gépek 
már nemcsak tolatásra, hanem 
sík vidékeken a személy
forgalomban és könnyebb 
tehervonatok továbbítására is 
alkalmasak l1'!Sznek. Ezz,zl egy
időben a Ganz-MAVAG meg
kezdi a 600 lóerös diiesel
hic!raulikus mozdonyok gyár
tását. Eze..1<: a kis mozdonyok 
a kisebb fca-galmú pályákon 
továbbítják majd a személy
vonatokat. Kapunk még az öt
éves tervben 32 darab Bb 
motorkocsit, 8 darab komtJ!e!t 
valószí.TJ.úleg Rába-Balator{ 
motorvonatot. 

Az elsö úJ, U,00 lóerös Ward-Leonard tlpusíi vlllam-0smozdony, mint 

már hírt adtunk róla, szeptember első felében kezdte meg üzemi 

próbáját. Az elsöt azóta újabbak követték. Mint a képen Is látható, 

- Vasutasaink jól tudják, 
hogy m€'Illlyi baj volt a 
magyar gyártmányú diesel
mozdonyokkal és motorkocsik
kal - folytatta a szakosztály
vezető. Alig üzemeltek 
néhány hetet, a motor fel
mondta a szolgálatot. Hogy 
miért? Azért, mert ezekben a 
gépekben kivétel nélkül proto
típus motorok voltak. Az új 
dieselmozdonyokba már ki
forrott, jó motorok kerülnek. 
Ilyen motort kapnak a régi 
�k is, a cserére folyaniato
san kerül sor. 

egyszerre két gép lnduJ próbatltra. 

(MTI Foto - Lajos György felv.) 

ezelőtt megkezdődött. Műszaki 
berkekben úgy 1,eszélnek er
ről, mint a vontatójármú
parkunk kq_rszerűsftésémek 
kezxietérőL 

- Vajon fgy va.n-e ez? Az úi 
Ward-Leonardokat követi'.k-e 
újabb korsZl!,1i. vonógépek? -
tettük fel a kérdi::st Tölgyes 
Lajos főigazgatónak, a gépé
szeti szakosztály vezetőjének. 

- Igen, a következő évek
ben a magyar vasút vonóerő
helyzete lényeges,an javul -
volt a vá.Jasz. - A jelenlegi 
kritikus hiány már 1962 végé
re megol-clhclik. Jövőre ugyanis 
még 22 darab 1400 lóerős 
Ward-Leonard villamos moz
donyt kapunk a magyar ipar
tól. Ezenkívül beszerzünk 7 
darab 3200 lóerős szilícium 
egyenirányítós viLllamos moz
donyt, 2 darab 800 lóerős és 
15 darab 600 lóeros diesel 
elektromos mozdonyt. Ugyan
akkor � ebben az eV'ben ki-

- Ezek a jelenleg ismert 
legmodernebb villamos mozdo
nyok lesznek. A gyártó cégek
től - a francia Alst'hom, a 
nyugatnémet Siemens és a 
svájci BBC - a m�ayar ipar 
megvásárolta a gépelt licens:ret 
és az ötéves tiarv végéig újabb 
22 ilyen nagy teljesítményű 
gépet kap a vasút. Utána 
folyamatos lesz a gyártás. A 
moz.dony főbb jellemzői :  
BB ten,gelyelrende2Jés, 20  ton
na tengelynyomás, 80 tonna 
szolgálati súly. Legnagyobb 
sebessége 140 kilométer. Az 50 
peniódusos mozdonyok 16 OOO 
voltos és 25 OOO volt feszült
ségű vonaliakoo egyaránt köz
leked!h.etnelk. 

- Hogy állunk a dieselesí
téssel? 

- A tervek szerint az ötéves 
terv végéig 52 darab nagy tel
jesítményú dieselmozdonyt 
vásárolunk. Ebből 20 darab ki
választása már megtörtént, a 

Versenyben az élüzemcím elnyeréséért 

Eredeti vállalásukat ezzel több 
mint kétszeresen túlteljesítet
t&. 

A debreceni fűtőluiz dolgozói 
a harmadik negyedévben is 
olyan jó munkát végeztek, 
hogy esélyük van az élüzem
cím elnyerésére. Gazdaságos . -!"- __ debreceni_ fűtóház brigád
mozdonyfelhasználási tervük I J� :innel)l musza'klml köszön-
104 százalék volt és 117 száza- tötték az SZKp XXII. kong
lékot teljésílettek. Az önkölt- ressZ?sát Ennek során Kádár 

&égcsökkentésben 107,3 száza- II._ J<;1�s okleveles swcialista 
lék0s eredményt értek el. Az br1gadJa felvette a XXII. 

év eleje óta a harmadik ne- kongresszus brigád elnevezést. 
gyedév végéig számítva a fútö
ház dolgozó;, 14 713 fonna sze
net takarítottak meg, amely
nek értéke kilencmillió forint. 

Képünk e kiváló mozdony
szerelő brigád tagjait mutatja 
be. 

Marosán Pál 

- Népgazdaságunk &Zem-
pont;ábó! mit ;elent a vasút 
voniiparkjának korszerűsítése? 
Az új villamos mozdonyok pél
dául hány gőzmozdonyt heiyet
tesite-ne'k? 

- A villamos mozdonyok 
üzemkészsége jóval nagyobb 
mint a gőzmozdonyoké. E<!.y 
villamos mozdony jelenleg ál
talában két gőzmozdonyt pó
tol Az utóbbiaknak ugyanis 
meglehetősen rossz a hatás
fokuk. Ve�k talán alapul a 
magyar ipar termékét, a 30 
darab 1400 lóerős Ward
Leonardot. Ezeknek a gépek
nek az üz.ernbooelyezésével 
évente 190 OOO tonna szenet 
le!het megtakarítani. Ez 11 7 
millió forintnak felel meg. 
Tekintélyes összeg. De még 
fontosabb, 'ho,gy a vasútnak 
jelenleg nincs elegendő vonó
ereje és ezek a villamos moz
donyok ezt is p6tolják. Tehát 
mivel az új Ward-Leonardok 
vonóeróhiányt pótolnak, a 
kiszorltott gőzmozdon.vokat 
más vonalakon kell üzemeltet
ni. Eszerint a szénmegtalkarí
tás egyelőre még nem jelent
kezrk, mert a kiszorított gőz
gépek üzemben maradnak. De 
ha nem villamosmozdonyokat, 
szereznénk be a hiány pótlá
sára. ennyivel ru:ine a szé-n
fogyasztás. Az ötéves terv 
végére azonban már jelentős 
számú gőzmozdonyt tudunk 
kiselejtezni. 

- Mikor fe:jezödik be a 
Budapest - Miskolc-Diósgyő-r 
közötti vonal vmamosítása ? 
Mikor kapcsolják be a füzes
abonyi aláUorruí.st? 

- A vonal Villamosítása a 
tervek szerínt 1963 veger.;, 
befejeződik. Ami pedig a 
fü7.esabonyi alállomás bekap
csolását illeti, a Hatvan
Füzesabony közötti ,onal már 
volt próoofeszültség alatt. A 
táplálást a hatvani alállamás 
végezte 16 OOO volttal. Az év 
végére már a füzesabonyi al
állomás táplálja a vonalat 
25 OOO volttal. Addig azonban 
még az alállomáson be kell é�ítenj néihánv mei;:szakitót. a 
�,11:m,� mozdonyokon pedig 
Jav,taru kell a bi;i::tosítóber-enclezéseken, hogy a 25 OOO voltos 
feszültség alatt is biztonsagos munkát vége:ifuessenek _ 
f1:,.ie� be nyilatko7.a tát a 
irepeszetJ szakosztály t·eze. 
tője. 

M) 
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Az idősebb mozdonyvezetők, fütők, fékezők 
tanítják az első teleseket 

· Iv. idén nagyon korán tar- 1 hajított a vasúti pályára. Te
tott fópróbát a tél : not:embe-r I hát ru;g,0:1 sok áJlomásnak 
elsö napjai.ban hatalmas hő- idő előtt kellett vizsgáznia 
vi1i.ar wpőrt vég;., a B kon téli fe;késruleséröl. ÉJJ,.-pen 
. , , a Y ezért nagyon időszerű a kér

� a Balaton tersegében. A d.ís: hogyan állunk az elók,évíhar eJ0 fákat csavart ki, születe:ltkel a komol.y tél betelefonosz'.opo!<at tört ketté és á!lta eUítt? 

mind helyükön vannak, s a 
dolgozók isme1ik a tennivaló
kat. 

Szegeden táiékoztatók 
ismertetik a teendőket 
A szegedi �tóságon is 

A központi vezetőség 1 961 . 
iúnius 23-i határozata nyomában 

megtörténtek az intézkedések. , Szakszervezetünk központi 
Valamennyi fútőházná.l rend- ,·ezetőseg<'.'!lek 1961. június '.!:{-i 
behozták a parázs..serpenyókd, határozata sokrétűen jelölte 
amelyeknek segítségével az ál-

1 meg a feladatokat, amelyeket a 
ló mozdony-Ok hengereit és su;k.szcrvezeti bizofuá.<lokna,, a 
egyéb fa,gyvesz.élynek kitett baJesetmegeloz.ő tevékenységük 
berendezéseit óvják a hideg- · fokozása c.éljából el kell végez

kSrülmények megjavítása és a 
I 

tennivalókat. amelyeket az 
b'.le.seteik csökkent6se céljából. ndott szolgálal.i hely baleseti viSokkal hely�

. 
ebb volna. ha a szonyai mcgkövetelr,ek. Sokan szaksze1Tezeti bizottságok az úgy go.,dolkoznak ho"y az év elkészített intézke<lesi terv"Oket elején készített sza:kv�ali in

széles_ k<!rben is.-nert�tné.k. l tt',1<:edtsi terv m:ír · úgy is ma
m�"ltz.tnák a dol,;'?zokkal, gában foglalja a munkavédel
ak1k a tervet haszmos Javasla- mi feladatokkal való foglalko
tokkal megíelelően kic,gészít- zi,st, s így nincs szük,ég újabb 
hetnék és (ey azt ma�kra intézkedési terv készítésére, 

Szigoruan ellenőrzik a D 4-es utasítás végrehajtását 
A téli zord időjárás, vala

mint a harnzáwk és hófúvá
sok alkalmával követendő e!
járásokról a l\1A V kiadta a 
D 4-e& uta sítását. Ezzel kap
csolatban Csiszér Lajos osz
tályvezető e:mondotta: 

- Ez tartalmazza az(}kat az 
intézkedésel;et, amelyeket 
minden szolgálati ágban. végre 
kell hajtani.ok a dolgozók1UI.',. 
A D 4-es utasítás rész'.etesen 
azé! a.z egves szaleszolg!i.Zatok 
feladatairól, a műszaki kérdé
se>król, ugyanakk1:ir nem fel,e,d
kezik meg arról sem, hogy a 
forgalom fenntartásán kívül 
törődni kell a va.sutas d,olgo
zóik egészségével, m.egfel.e?ó 
mun,ka,loörülményeivel. Olyan 
imézkedésekról szól, amelyek
nek 1:égrehajtán, a. lehetősé
gekhez vi.zsonyítt'a. megTwmJ
ntf{ti a. vasutasok m un/dját, a 
zord téli időben is· e,�iselhetű 
k.örülményel:.et teremt. 

Intézkedés történt a do'.go
zók fokozottabb oktatására. 
Téli időben, erős viharokl::ian. 
nagy havazások idején, h<iifú
vásban a balesetelhárítási sza
bályokat még inkáD!b be kell 
ta!"tan!i. mint bármikor. A 
MAV ,·ez6rigazgatóság nem
csak 1tiadta ezt a font-0 uta
sítást. mégpe<l:g időben, ha
nem az o!'S?.éig miPden r�zin 
eUC!!JJ:z,-z;i ann.rk n'..grehajtáisát. 
Az eddigi jelentésE-k arról 
szólnak, hogy a sro,gá!ati he
lyek ve1.ctői megérte�ték a 
felkészülés igen nagy fontos
ságát., s idöb.•n gondookodna,;, 
a do:gozók jogm ig.ányeinel< 
kte1égíti·séről. 

A hóviharok okozta 
nehézségek elhárítására 

oktatják a fiatalokat 

A novemberi ,.•él"' e:sósor
ba.n a iszombathelyi igazgató
ság dolgozóit ,·izsgáztatta. 
Szegedi Nándor, a :.zomoat
helyi igaz)!atóság vezet-Oje el
mo.'1dotta, hogy nyolc br:gád 
eilenörizie az állomásokon es 
&zolgála�i helye'.ten a tél.re 
történő !e'késrol-ást. a kiadott 
u+asitások Yégreluijtását. A 
leg,'kisebb részletekre kiterjedt 
az ellenőrzés. 

Iv. idós vasutasok te!"&'11észe
ta;,en sol-kal biztonságosab
ban, nyugodtabban néznek a 
till elé, mint azok, akiknek ez 
lesz az elsö telük a ,·asútnál. 
Külön gondot fordított az 
jgazgatóság arra, hogy �z e!
IIŐ telesek m�smerjék. meg
tanuljá!k, mi a do!guk hava
zás, llótúvásc idején. Az okta
tás természetesen kiterjedt a 
balesetelhárft.ásra. óvórend
szaibályokra, amelyeknek be
tartásával sokkal köDlflyebb 
tneg.bfrkó:mi a hideggel. l\Ieg
vizsa.,áltá.k azt is. hO!r.t a vru,
utasok megkapták-e m'nde
nütt a téli runát, felszerelést. 
A ta1)asrtalatok azt mutatják, 
hogy az idén lényegesen jobb 
az ellátás, s ezt a vasutasok 
örömmel llJ'1Jgtázzá�i:. 

- ·Az el.só lkomo!y vizsgán 
érdek.e6 tapasztalatra tettünk 
6Zert - mondotta az igazgató. 
- Mozgó brigádok siettek a 
megdrii.lt távTwzló berendezé
sek rend.behozatalára. Ezek a 
mozgóbrig<Wok önállóan, frJOT· 
san biztoll.$ágosan dolgo::ta.k. 
f;ppen ezért az idei télre 
úja,!>b mozgóbrigácLoTcat állí
tuttJc fel, amelyelcet a. veszé
lyeztetett területeken „vetünk 
be". úgy gondorju.•�. hoqy 
iga;;ga.t63ág1.mk megbirkózr.k a 
téli nehézségekkel. 

A Hámán Kató Fűtőházban 

a mozdonyok fele 

szabadban van 

A Hámtán Kató Fütóházban 
1s megtörténtek az elökészüle
tek a téli feladatok ,·égreru:j
tásá:ra. A téli rühát mindenki 
tnegk2pta. Kipróbálták a moz
rionyo."tc gő2!f'űtési berendezé
seit is. s intézkedtek. hogy a 
forditó:.orong befagyás.át meg-

g-.ítolji:k. A Hcímán Kató Fűtő
házban a mozdonyok 50 szá
zaléTca szabad ég alatt van, s 
az ott dolgczóknak kiilönösen 
nehéz felaiiatct jelent a té!i 
idő. A fú tóház ,rezetői arról 
is gondoskodtak, hogl jól fű
tött helyiség álljon a dolgozók 
rendelkezésére. 

Rákosrendezőn a dolgozók 
ismerik a tennivalókat 

töl. Minden fűtőházban egy- ' niök. 

::·e jobban köte:czónek tar- Az ilyen terveik nélkülözik a ák. valóságos hclyu.1; részletes 

egy brigád
_ 

vin;gálta f'71� a I Mit mutatnak az eddigi talaktanyák es e.,ayéb helyiseg€1k pasztalatok? - A sza.kszérvefti.tőberendezéseit. a n)'.ilászáró I zeLi biz.otfaágo.lc arra törekszeszerkeret�ket és a�ol hiba volt, ! nek, hogy társadalmi üggyé te-azokat, _ 1�1Javltotta�. N?omta- gyék a balesetek megelőzését. tott iaJekoztatót 1s kiad�, E:,; főként a munkavédelmi ór
amelyelkben a legapróbb resz- járatok szervezésében mutatIeteki!'[ !'�ik, hogyan lehet koz!k. Ma már számos mu11,kamegbU'kozru a fagyveszély- védelmi ör kíséri figyelemmel 
lyel. . . . a szolgálati helyeken, a műhe-Rákmrende::őn a mozga.lmi � Jelentesek egész sora 1g�- lyek!>en folyó mumikát és figyel-szervek és a szakszolg,á:at zo!:ia, hegy _a vasut� f"1-k'; meztet.:i társait az óvórendsza

Az intézkedési tervc:k elkés?i- elemzé,ét és ezért nem tudják 
tésé.-iél is takí!kozunk formaliz.. l meghatározni a konkrét temú
mussal. Ez abban jelentkezik, valólrat. FeLd�enül szükséges, 
hogy

.
néhárw szóval utainak a 

I 
t,,gy a szakszervezeti bizottsá

balesetek csökkea\ésének fon- gok a szolgálati fönöksége1tl<el 
tosságára. konkrétan azonban karöltve, ha késve is. de elké
ncn1 határozzák meg az.okat a szitsék az intézkedési tervet 

együ1tes erövel munkálko-c:lik a szultek a télre. Az mtézkede- bályok betartására 
téllel kapcsolatos teendők el- sek!ból az is kitűnik, hogy I Sz.ám h"l. · k '  ,. ek A patronálási mozgalomról 
végzéséért. Gondosan átvizs-

, 
azokra a vasutasokra is gon- 00 -. Jen �.21,en 1 

gálták az állomás szolgálati doltak, akiJrnek kemény hide- ren<ls�res� i1:_télJ',cedC;5'. tervet Központi vezetó,;,¾ünk hatá
helyisé.geit. Rendbehozták az gizlkben, a nagy havazssok ide- fc��;nt)gelozo teiékeny� rozata nagy jelentőséget tulaj
ajtélkat. ablakokat, kályhákat I jén is helyt kell állniok a szol- v '<lel . :-át�r�·e:.�·'hmu�t'a- donit a balee,etvesu'.•l�·cs mun
és gondo5:kodtak � italról. gálati helyeken, a vasú':i sínek 1;:1 v::at�ozás= ·j,;b� f�= katerüle!el,en a patroruíl:isi 
A fáklyak, a s7,oroanyagok mentén. n. B. �- tárják az eredményeket és a mozgalom kialak!t.;sf.nak. A 

slgi tagjai megszervezték a 
patronál:.íst. Helyesen hajtothllc 
végre a palronalá,i mozgalom 
sz!'.rvez�ét r,/..tldá:il Dorog állo
m"-5-0n. ahol a sui k5z.ervezeti 
Oizottsá.g rP:-:nrtfe�l·lősei túron
ké-nt vállaltá.· a tolatá�ere•ó még meglevő hib{;kat. hdi,rozat feladatul jeW1te meg 

a szak.szen·ezeti biLuf!ságok ,·a
Miért nem ismertetik 

a határozatot ? 

Az eredmények mellett arról 
is szólni kell, hog_y még sok fo
gyatékosság tapasztalh�tó a 
központi vezetőség határozatá
ban megjelölt részletfeladato.· 
négrehajti\�ábds1. :\,lég olJ·a,i 
nagy szo.lgálati he}�·eknél is elő_ 
fordul. mint a s.::oln,oki jármú
jacító, hogy :i H.akszervezeü 
bh.o\t. á� a m:ii napig sem is
nerte'ie 1,aggyulesoo a közpon
h vezetás<>g határozat.át. A dol
gM..ói, í�J ni ncsenek kellően tá
jé'mzódva a ·hat...rozatról. 

lan.cnnvi reszor!!elelöse sz;ímá- és a f?1?,1;,,-rú szolg lat.evő pat-
ra az · ilyen munl<at.erülctek rnna]a,;at. 

. 
meghatúrozasá\ és p.3tronal,L 

I 

Az inté,ke-d<:si tervc;,lj: �e: 
sát. Szaklczen·ereti bizott.sá- szítésében és a patro.rui.as1 

" , . ,. "'bb • él h , . , _ IT'ozga:om ine,r,.;zervczéseben 
�a,'""" t� segen "::l'esen

. 
er I niutalkozó hiány�gok meg

le!mez;t..,k a KV-határozat !de-
1 szüntet�re szaksrervezet.i bi

w natkoz6 útmuta•á�át. A zol- 70ttsága.ink sürgfuen tegyer.e;,; 
Rálali helyek bal,'st'tvev ··lyes i lép{seket. Fontos. hogy meg ,e
mtl'.:":l.�ate::.1.ileteit feln1én·e a gT·é-k ezt. hi.'-ze::t a ba!e.sete!c. 
swkszerYeu� b!z.o1.��'..i.g vezeto- n1egelóz&set .:;z.o1gilJök vele. 

Elvhűség, rátermettség és szakértelem 
A szakszervezeti vezető jellemvonásairól 

A sza.k.'!urre=eti 1,,,zc ,'·s k<mf,ri....i�-t.,.z<>,�s s,111.1;<>,,. 
szint·0na ;-t..nak etnRZt ... t1 c-AJ. k r..l1J.ának. eme1t��re. Tudnia. 

A hatnn-sa.Jgótujini páiyatenniaNi•d !ónö'k•éi: házi tervezN a!Apjá.n 
átépített,: műhelyeit, Az á:t&lal<Jt,_. müho!y"lt mellett tU<,:zdH. 11:or
sze-rfi ztlh'tl,yozQt. es mtözöt kaptak a: d.ol1ozók. A .kénen Xós, r-e,•t-ne 
u::ztalosbrtgadja ajtókat éli ablakokat 1':észit az a.."7.talMmúhf'tlY' e-lótt 

HJ:sQn)ó a helyzet i-<1c állo
ml.son és a !utóhá:,ban Í$. Gya
korlati)�g ez ar.t je;enti. hcey a 
suJ;:szet'\ ezeti h;zotts.éÍgok egy 
�ze s.1.uk:;,cgtelenr.ex ;tartja 
do,g,nó� érde:<ebe:i. hozott ha
tiirozat (udak>.siiLsát Ez a:,t a 
kö\"etk<'7..ményt vonja maga 
ut&n, hoi-) mell ,,;,;ik a dolgo
zók vélemen.rét, kezdcménJ·ezk_ 
seik ltibont...·,,kozá,at a munk'1-

m.:gfeu,'ö kiulere.l[kel rol.os,t- kell míndt•it nalHfe ri:i>.:e, i  
1,ató meg. Az 19:;6-os e 'lenjor- t·ezetim.ek, hogy a ..zaks:erre
radalom lapasztalafai 1..iilö- ZRti 1>,c,n7,,i fontos poUtiico.i 
11üs sú!lyal h frták fel a figyel- fek.dat, pártmunka és annak 
met a ktidermun.kn Jvntos.sa- régzése nem. őncéht. Ha a 

g<ira. Al-apos ntU/lkái ,g;,- sza kszerz:ezPti 1,ezetó s=ak
nyel a kádere� kiváiasztá •a. mni gyen[Je-'ég•. 1·ag:-1 m.ás fo-
net·elése. e:oszt.Jsa. elnlepte- gya.ték0s:;ág� nnatt ttenl aJ ... 

Bevonult numkatárs11k helyett is dol/ozn11k 
t.és, és e

.
se.Ie 

.
. g leniU.asa. 

. 

l lca.lmas erre ? t1�zi.se17re, ha 

Az el!enforradnlmi ese- �=h1. ·ne·"!· biri.a a dolg?zo ro-

mények felfedtélc korábbi t a-
1 

l;.o,r1,S,Ze-nrét, tamogatása.t, ,.ak

dermunk.ánk néhány hiányos- k?7" a p�rt\•�s�g,, egymaga,°<;n 

sagat. Az esem�nvek fOTga- a 1g h�na: 1:ala_m,,.. Ez!ket 

l l  ' · 
-1 t,a,gában. tUL{J'lfOn sok ingatag. az ou:t?,yhu. pa rthu kád�-

íradas egy nem mindennapi l.ezdemenyf'zésro 
je.iemtfle,z embPr leleplez,;- r�kst t1sz1e'etben, . megb�csu-

• A székesfehérvári jármúja- : helylrodába.n fo]ytattu-k a be- egymás se,::i:é"e és a tár�ada!- d.ött és ugyan;i.klwr igen. sok le.�t,en �el! ta rta n� es _k�pes

vftó kocsic.szi.ályán találkoz- , S7.élgetért Szántó László meg- mi munka számukra egyszerű tehetséges szak,;en,e::eti 8�f;t1-ne,-�;g�le.zo ;;.r bc-

tunk a Béke ifjúsági brigád- mutatta felajánJásu.kat, amely- é, t l'lnészetes. Loncsár István, funkcionárius - a.ki /.:orab- osk.ast · ni ne ' · 
dal. Már a munkahelyük is ben „Az ifjúság a békéért" Cscmtos István ú; Gimesi Zsolt ban háttérbe t·o!t szo1-í•1·a - TiJTekRdjúnk a r..lderek el
olyan. hogy felkel-ti a Játogaió jelszóval mozgalmat '.kezdemé- közfpiskoláoon tanul. Suíntó bizonyított.a be h1ísi-gét a osztásánál arra, hogy a kii
érdeklödését. A műhely egyik j nyeztek. Vállalták. hogy bevo- Lás:ió és Albrecht G)IÖrgy az párthoz, a proletárdi',:catúrá- lönbö.,ő fun/:ci6kba7: mi?}den 
sarkát dekoratív k(}rdon zarja nult munkatársuk he'yett nem általános iskola VIII. ontályát hoz. Nem célunk nwst a. e m be-r a rooga hl'lyen e-rez
el. 1zléses diS'Zltés, fali üveg- kérnek új munkaeröt, hanem végzi. A brigád öt tagja jár a régi kádermunka fogya,té- ze ma{)át. lgy elérhető, hogu 
szi>krényben serleg és a Béke- helyette is dolgoznak. Ennek válla'.at.nál rt•ndezett „Szakma Twssá{lainak elemzése, a ve- minden fun kcionárius egye-, 
brigád életéről :készlilt fény'1cé- fejében mun-kabér növekedés1·e ifjú mestere'' tanfolyamra és zetés színvonalá na k emelésé- ni képességeinek maximu� 
pek tabilói borítjáik ott a falat. nem t,arianak igényt. v..l:an1ennyien részt vesznek a vel kapcsolatba n. azonban lé- mát nyújtt,a dolgozzon a kő-

- Ez a mi vörös sarkunk -
mondta Szántó László, a brigád 
vezetője. - Amióta Rúff Pista 
bevonult katcmának. tizenl!ár
man dolgozu:nk itt. A keskeny
nyomtávú kőszá!litó kocsik al
uázait ú forgóvázait epitjük._ 

Többet nem értettünk a bri
gádvezető szavaiból, mert ék
tclen csattogással megszóla:t 
mellettünk egy légkalapács. 
Csontos Pista fiáragta vele az 
egyik aJyáz gerendáját. A mú-

- Hogy tudják pótolni a be- poliW,ai olktatás különböző nyeges felcdatnak ta.rtjulc a zö.s.ség érdekébm. Elérhető 
vonult Ruff Pista hai;i 200 fokomtain, káderek helyes kii•d,1asztá- így az is, hogy a 1Gáder�k el-
órás muttkaidejét? - kérdez- - Milyen társadalmi mun- S<it. nei-elésiiket és megfeTei/.ó osztásának. általrinos fránya 
tük a brlgádvezelót. kákat végeztek? - kérdeztük elosztá.sukat. teljesen megfeleljen a.11nak a 

- Kezdetben n,ehéz volt. a brigádvezetőt. Lenin hatá rozottan TMG- poli.tiklii t'or.alnak. amelynek 
Jobban igyekeztütLk a munká- _ Nehéz lenne azt mind fel- mutatta, milyen szemponiok tne!lvaló.it.isa réljábóZ az el-
val és sikerült pótolni a hiány- sorolni - válaszolta. - Leg- alapján t-tiJassziik ki a kácie- osztás törté'lik. 
zót. Ok-tóberben is ú.gy tPljesí- jobb lesz. ha átnézi a brigá- reket, ho{J'/J ítéljük meg mun- MegáUapfthatju/.:, hO!l1! 11 wttük a. tervet, mititl>a tízen- dunk naplóját . . .  kájukat. Két alapvető szem- kádermunkában az utóbbi 
négyen d<X(}Ozttmk volna. Azzal átadott egy bórkötésú pontot eme)t ki : érek fejlődést hoztak. Ez irá-

- Többet dolgoztak? könyvecskét. Lapozgattuk a l. az osztály és párth�ég, nyú mun/.:/2:rik alaposabb és 
- Nem mondhatnám. l'rl- naplót. Gyöngybeiukkel írtak a pol.ttik,ai megbizha tóság; emberségesebb, mint a ko-ráb-kább csak ésszeri!bbe>t le benne a brigád életének ese- 2_ a rátermeirt.ség és a s:alc- bi éukben. 1,o/t. úímu1tlc hangzott a válasz. ményeit és a fontosabb mozza- érbeLem. kel! azonban, 1wgv vannak: 

A találékonyság segített 
natdkat ügyes rajzok is .szem- A siak.szerveze1t káderek naJc még hibáink. a káderek ki
léltetik. Az egyik rajz árok- lcit'<i!a ztá.aá1tál feltétlenül fi- i•á.lasztá.•,ináT, i.skaláztat-f. .. mk-

Megtudjuk. hogy számos I tartóba az olajcsó peremeit. 
módo.shást. íijitást ve�tt.c:k Az ai:togénheges,t6_ munká)á
be munkájukba az utóbbi he- ban is láttunk valtoztatást. 
tekben. A forgóváz kereszttar- Loncsár Ish,án vaslemezbo7. 
tójában fúrt lyuka.s:at rend- készült sablont rakott az előtte 
szerint reszelővel kellett kiig:.a- fekYö acéltáblára és piszto:yát 
zítani ,  mert a fúró elhúzódott. a sablon szélén vezetve vágta 
Egy brigádtag hat napi mun- ki az alváz építéséhez szüksé
káját emészte�:e fel ez a ja- ges alkat,n ;zt. !gy nincs szük
vítás. Csináltalk most egy fúró- s.ég" arra, hogy a lakatosok elő
vezető sablont, amely pontos rajzolják és kipontozzáik ai al
munkát biztc.sít. A hegesztés katrészek formáját. Sok időt 
köve1keztében mindig eldefor- tudnak ezzel megtakarítani. 
m.álódnak a gyárnlemezek. Ka
lapáccsal kellett kiCi!yengetni 
azokat idólrabló, nehéz mun
kával.. A brigádvez.e.tö ezért 
egyengető szerszámot ké6zített 
és a friikciós présen csak egy 
gépi mozdulat dolga az egész. 

Könnyíti a munkájukat az 
is. hogy az üt.közös.záron meg
változtatták az ékpálya irá
nyát. Hasonló elönyt jelent, 
hogy az al\ráz összehegesztés; 
előtt szerelik be a fökere.sz.t-

Két év óta 
a szocialista 

cim birtokában 

Mindez arra vall. hogy talá
lékony dolgozóklból áll a Bé�e 
ifjúsági brigád. S ez nem vé
letlenül van így. Két éve tart
ja a szocialis la címet Szántóé!k: 
brigádja. Jó közösségi szellem
ben dolgoznak. A tanulás, az 

ásás iközben ábrázolja a brigád l ,._ k ll . k t ná.l és az e!ólépteté-sekn.éi. 
tagjait. A rajz mellé írott szö- g ye em.,., e ven n.i eze e a 
vegböl megtudjuk, hogy a Ne- szempontokat. Lenin értel- Az említett hibák m�g-, 

felejts utcába bevezették a vi- mezésében ez a ket szempont saüntetése és áltaJában a ká

z.et. Minden hciz e.lőtt az ott- eivála.sz,hatatla11 dialektikus dermu.nka szfnL·onaM,wk eme

lakóknak kellett kiásni ehhez egyBJget alkot, rag-r;i.s bár- lése nilkülözhetetlen Jelté

az árkot. Lakik ott t.öbb idős melyik mellőzése .fékez/,ni tele a nnak, hogy to1.-ább tud

néni'ke és bácsika, akik már a munkáshatalom f'gészséges juk fejleszteni a suikszerve
gye�d< az ilyc,,,n munkához. A fejlődését, a vezetés szini,o- zeti t·ezetés színvonalát is. 

járműjavító if,iúmunkásai _ nalá.nak növelését. A politi- Bán Ist,·án 
közöttük a Béke-brigád tagjai kai megbízhatóság és az asz- a szen--ezési- és ká-
- végezték el helyettük az tá.lyhű.ség fcmtosságá.ról kü- derosztály vezetője 
árokásást. Emberséges cseleke- tönösen meggyózódhettilnk az 1 
det, öntuda1os fiatalokhoz iulenforradalom idején. Gon
méltó tett volt ez. Sdkat segl- dosan ügyelniink kel! tehát ar
tettek a városi Béke-liget és az ra, hogy mindenütt szilá.rd 
üzemi üdülő építésében is. meggyőződésü, polltikai/ag 

S most itt van ez az ön kén- felké-sziilt el t·társali ke1·iiljc
tes felajánlás. A Béke-brigád nel, a L0ezetésbe. 
tagjai állják a szavukat. Olyan A szak.szervezeti munka 
tartaiékokat táaia:.1;: fel mun- vezető kádereinél fontos 
k:ájukban, a.melyek ré,·én pó- szempont a rátermettség és 
tolni tudják a katonai szolgá- a szak érte/e m is. Ezt kü lő
latot teljesítő társuk munkáját. nösen most, a megnövekedett 
Kezdeményezésük kö\·etésre 

I 
feladatok, lá.ttán kel.! figye

méctó, ezért hívjuk !el rájuk a lembe ren.ni. A hozzá nem 
figyelmet.. L - ez értő, tehetségtelen em berek 

A Hivatalos Lapból 
A Wvatalos Lapból a szakszen e-

ze�j bizottság és a dolgozók iigye.i.
mebe ajúnljuk a kö\.·etkezöket: 

42. számból: 12;;3n. 1961. I . 2. e. 
Jelentkezes áll.lrnl nyelvvi.zsgálua. 

IgJzgatósagok egymásközt! ver
senye. 

43. számból. 122112 1961. 1 ·a. A. 
53.jtór!yilatkozato!{ sdá.sa. 

45. számból: u 7Ti:? 1961.  r 1. B. A 
mező�azda:-.á=i tenneJöszö\·etl{eze
tek patronaltÚ,á.nak szabályozása. 



1981, SOYEMBER 18. MAGYAR VASUTAS 

A jövő pályafenntartási 
szakemberei között 

hallgatója van. A dolgozók 
iskoláját clr. Ko_rpás Emilné 
irányítja. 

- Hallgatóink többsége vi
déki pályamester - mondta a 
tanárnő. - Havonta egyszer 
jönnek fel korrepetálásra. 
Nem könnyű nekik a tanulás, 
de nagyon szorgalmasak. Dol
gozó diákjaink tanulmányi 
eredménye tavaly 3,4 voll, s 
ez jó közepes átlag. Azt sze
retném, ha a jövóben több 
pályamunkást is felvehetnénk 
az iskolába. Közülük az idén 
is sokan jelentkeztek, de csak 
azokat vehettük fel, akiknek 

Hét éve a MA V kezelésé- rétű munkát végeznek a 
I 

hoz, hogy jó vasutas legyek 
ben működik a Vasúti Pct- fiatalok az ,.lfjúsag a szo- majd. 
lyafenntartli�i é� t;pitési ciali=musért" mozgalom kere- Négy kislány is jár az I b-
Technikum Budapesten, a tében. be. Az egyik Aschner Szilvia. 
Rippl-Rónai utca 26-ban. El- - Negyven olyan fiatal is Szóke, kék szemű, az orra fi
sösorban a vasút szárruí.ra részt vesz a mozgalomban, tos. Telt arca majd ki csat
képezik itt a szakembere- aki nem tagja a KISZ-:iek. tan a pirosságtól. Édesapja 
ket, bár vannak. akik a Október 7-én. swmbaton dél- Lakiteleken dolgozik a vasút
technikum elvégzése után a után 72 fiatal dolgozott tár- nál. 
közlekedés más területein sadalmi munkában a lágy
vagy tervezöintézetekben he- �á�yosi vásárváros építke
lyezkednek el. A legjobb ké- zesen. A kollégiumunkban 
pességű diákok egyetemen lakó fiatalok rendszeres kap
folytatjál!: tanulmányaikat. A csolatot tartanak a rákos
tavaly végzettek közül 14 koss::entmihá!yi termelószö
diákot vetlek íel a műszaki vetkezett:el. Segítették a ku
egyetemre. koricatörést és a szárvá-

- Hogyan képezik itt a gást. A múlt vasárnap al
pályafenntartási szakemhP.:e- maszüreten voltak. Ezért há
ket? - kérdeztük az iskolá- rom mázsa almát kap a 
ban tett látogatásunk alka!- kollégium. 
máva1 dr. újvári István Az ifjúsági szervezet irá
igazgatótól. a műszaki tu- nyításával működik az is
dományok kandidátusától. kola énekkara és tánczene

ÖL plusz egy 
Iskolánkban az elméleti 

oktatás mellett különös gon
dot fordítunk a tanulók 
gyakorlati képzésére - mon
dotta. - A politechnika ná
lunk régi alapelv. Az 5+1-
es rendszer alapján folyik a 
tanítás. Ez azt jelenti, hogy 
tanulóink minden héten egy 

kara. Az iskolai könyvtár 
jó lehetőséget ad a József 
Attila olvasómozgalom ki
bontakozására. A KISZ-tagok 
élnek is ezzel a lehetőség
gel. 

Sportkörünk a Kitián-moz
gcúom jegyében végzi szer
vező munkáját. Lezajlott már 
az atlétikai verseny. Most 
folyik az osztályok közötti 
labdarúgó-bajnokság és rö
videsen sor kerül a BVSC 
uszodájában az úszóverseny
re is. 

Szorgalmasak 
a vasutas gyerekek 

Az iskola tanulóinak több
sége vasutas-szülők gyem1e
ke. Ezek a fiatalok nagyon 
szeretik a vasutat. 

- A vasút mellett nőttem 
fel - mondta Nyiri József, 
I b. osztályos tanuló, akinek 
édesapja pályamester Kabán. 
- Itt az iskolában eddig min
den segítséget megkaptam ah-

T6tb LStV"1 lanár a llitér6kr61 tart e!Gadáaa 

- Eddig 11 ötöst szereztem 
I 

jelenlegi beosztásuk megkí-
- mesélt.e örömmel a kislány. vánja a magasabb képzettsé-
- Kedvenc tantárgyaim: az get. 
anyagtan és a magasépítmény, Alapos elméleti és gyakorlade nagy�n szere��m. az orosz ti képzettséget nyújt diákjai-
nyelvet es a kém1at 1s. nak ez az iskola. Megszeretik 

- Távolabbi ten•ei? itt a fiatalok a korszerű pálya-
- Egyetemre mennék majd, fenntartási és építési munkát. 

áe ha az nem sikerülne. akkor Kialakul bennük a fclelósség 
pályamester szeretnék lenni ... tudata, hiszen már tanuló ko
- válaszolta fiatalos hat.áro- rukban komoly vasutat is épí
zottsággal. tenek. Tavaly a felső tagoza

308 e!lti 
és lnelezó hallgató 

A dolgozók tanftásával is 
fogialkozik az iskola. Az esti 
és a levelezótagozatnak 308 

tosok három kitérőt cseréltek 
Rákosrendezőn. ami 70 ezer 
forint értékű munka volt. Az 
ilyen nagy feladatok végrehaj
tása csak növelheti a fiatalok 
hivatástudatát. 

LŐRINCZ JANOS 

Vlil<6 Ap,e-. a tAl>lúiál felel Munk6s képzőművészek ki6llítása 
napot a Rákosrendező-ál-
lomás területén levő tan- Not:ember vlgéig tekinthető 

I 
i�tt c!ismcré.ne méltó ii vas- Volt eredménye annak. ami-

műhelyünkben töltenek. A mrg az "f:pítók Róua Ferenc utaa /;,épzómúvészeti körök kor megírtam. hogy P<>JQárdi 
músz.aki tárgyakat mérn,i":ik- 1',!úvewdési Há;:álxm ii szak- uerep!ése is. Elsősorban 4 állomáson kukoricaszárból épf
tanárok oktatják, a gyakor- szervezeti képzámúvész:eti kö- vasutas szakJ!zervezet képzó- tett váltóóri helYisél! található. 
lati foglalkozásokat techni-

rök orszag' 08 kiáUítása. Er- művészeti körére ""ndolun.,,. Az állomás dolgozói összefog
lrus,-tanárok vezetik. .,... ""' tak és él!)Ített:ek megfeleló őr-

Ezt a gyakorlatiasságot deme3 megnézni ezt ii sok te- ametynek t-Ogjai számos kép- helyet. Má
r 

csak 
a vill

an
y be-

., 
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f . Állomás ósszel 1�. 
t Rázza a szél az almafákat, · 

t bukfence!nek a száraz levelek; 
X a fal tövén üres a kispad + 

il:' �::�:�:·: :::.�-.... I hizik a lomha cukorrépah:egy; t 
ágaskodik a karcsú. sorompó, 

f nyikorognak e fáradt szek:erek. 

:i: 

* ... 

Az ér partján sátrat vert az ósz, 
nagy kavicssz:eme éh:esen forog; 
óriás szája fagyos dért lehel 
s gőzfelhőt sziszegnek a mozdonyok. 

* Zsákoktól nyög a rakodópart, 

:� bújócskázik köztük a szél s homok. 

f 
Asit a víg, ezerarcú város, 

f - és eltúnnek torkán a vagonok. 

l+; .... »,�W,«�---�l-J 

Emlékeznek a veteránok 

Szakszervezetünk elnöksége cai óvodájának csöppségei 
és az elnc,kség mellett mük,g- mondtak verset. majd dali.?.! 
dó ifjú.sági bizottság a NQ{Jy és tánccal köszöntötték a csa
Októberi Szocialista Fo-rra- l.ádias ünnepség résztvevőit. 
dalom 44. évfordulója alkaL- A veteránok és fiatatok tamából, november 2-án veterán !álkozój.'l még ezzel nem ért és ifjúsági találkozót rendezett véget. Az üi,nepség fehér asz
a smkszervezet Benczur ut- talnál folytatódott, a klubszocai székházában. 

b , A l f - · , , "'d ·· bákban. A klub ,k:erek aszta.• • Sza O • nt'! ot,�_,ar u voz- laináL idősek és fiatalok ve-lő
_ szava• . �tán, __ a fw.tawk 1;e- gyesen fogla!Jta.k helyet. A be• t><;ben F�JtL Gyo:gy, 4 '-'-;1-8Ut- szélgetés kötetlen voit. A 1'el!epész:eti te�hmk:um_. m,a-sod- teránok beszéltek a rég múU ev�s hal!fiatóJa . koszontotte a 

I 
idők h?.rcairól, az 1919-es TII• talá!k_ozon meg1eumt , vasutas nácsköztársaságról. veteranokat, a munlcasmozga-

lom régi hardosait, majd a fia- Az egyik asztalnál a 15 éves 

lyosói is. A falak mentén lon mozgó kiállítast. A kiál- :,ával veszne/: részt a kátli- méter hooszú légvezeték: kelle- _ Bizony nem voll l<önnyü a m1 ld6nkben - mondja Fekete B�• 

tükrözik már az iskola fo- kintetben művész. .színvona- pel, .szoborra! és kia plas..·•tí- ve7,ef.ése van hátra. Ehhez 350 
1 üvegszekrények sorakoznak. 

Bennük modellek, ásványgyúj- Iítli.! arról tamískodii·, hogy táson. Rajtuk kívül ew ta- ne. Ezt házilag nem lehet elő- bl.csi a tlatalol<nal<. 
temények, metszetek. A fal- a képzómúrészetl körükben po:cai és ''111 kapOSL'<Íri vas- teremt.eni, csak kiutalás segít-
ra függesztve kitérók kicsi- elmélvült, heli,es irá1.y,.l al- ' u•as képzJmúvész iillootásai het. talok a ffU!geml.ékezés, a hála I Fekete Béla, az lstvántelki 
nyített másai láthatólc. Va- kotómunka folyik. Kir, hogy !áfüat6k.. A i,a.sutas képző- Kérjük az illetékeseket, hogy és a szeretet jel.éü.l vörös szeg- Főműhely egykori d<>JQozója, 

�
sá

1a�te��
úz

;��t 
v

!���� a kiáUított képek tém.ija atig mú.:észek munkái körül tet- a munkavédelmi szempontok fúcsokrot és aj;ndékot nyúj- aki 1906-tól a�tívan vesz részt 
rajwk, ábrák díszítik, bár haladja túl a portré, a csend- szettek Tóth János, Somogyi figyelembe vételével adj� 

:�k át a k:e ves venclegek-
:/:.;,r;�'"'t:,z�::::;:}':.\•a:� 

szerepük a szemléltetés, az élet és a:: utcarészlet körét. A GvőZó és Bottyá1i Jánm ké- m_ eg e_zt a segítséget Polgárdi 
Az •"f'~'· kö"szo··nrese ut·"n köztársaság bukása után, mint 

OO&a$0k, a bányászok és a pei, Botond Béláné és Kovác3 állómas.n • • óvodások léptek a porondra. a ráck:evei járás politi_kai biZ-
oktatás elómozdítása. ak 

j .,...,.. -Amikor megszólal az öra 
többi szakmák képviselői mel- Bélc. szobrai. Bognar Károly Szaksz:ervezetünk Benczur ut- tosa, hogyan menekuLt meg végét jelző csengő, a folyo- Horthyék börtönébóL só benépesül a nyüzsgő diák- p<>-<><><><><><>=<><><><<>-<><>e"""'><>°"""'""'"""'><>"""<><><>=<><><><>-<>=<><=<>-<>=><><><>0<><><><:><o-c><:><:><><><>0<>"'""'"""'""""<:><:><><><><><><>C><:><:,o<:><:><><><>�<>í sereggel. Valamennyien 6Ö-

• , - Engem 1919. április 27-én 
tétkék köpenyt viseltek. Né- . Landler Jenő elvtárs szemé-
hányuk karján vörös kar- Majdnem egy esztendeig - PLATONOV: Malcev felfigyelt a szavunk-

, lyesen nevezett ki a ráckevei 
szalagot láttunk. Megszólí- augusztustól júliusig - dol• ra. 

. . . • járás polWkai biztosának -
tottuk az egyik karszalagost. goztam Ma!cev segédjeként. 

GYo··NYo··Ru" E,S ESZEVESZETT VILA
"'

G 
- Mifele villam? - kérdez- mesélte kimért hangon. - Ott 

_ Oláh Ferenc vagyok, a Malcev július 5-én tette meg te hangosan. tevék:enyl«'dtem egészen a 
IV,'c osztály tanulója - mond- utolsó útját gyorsvonat moz- - MJs.t csapott le - mond- Tanácsköztársaság bukásáig. 
ta a bemutatkozáskor. donyvezetöjeként · • • 

II. út a futo. Utána én is, mint 1okan ma-Ma ügyeletes &wlgálatot tel- Húsz személykocsiból álló - Nem láttam - jegyezte solc. a fehérei, fogságába ke-jesítek. szerelvényt vettünk át, amety Malcev meg hajszolúi a téhez, egészen besötétedett, meg Malcev, s arcát ismét a riiltem. A börtönből 1921 de-- Mire ügyelnek ilyen- már négy óra késéssel érke- mozdonyt előre, a sebesség,- megindítottam e. turbogenerá- pálya felé fordította. cemberében. mint cserefogoly kor? zett a mi vcnw.lunkra. A for- szabályozót teljesen kinyi- tort, és bekapcsoltam a hom- _ Nem láttad? _ csodálko- kerültem a Stovjetunióba, MOi - Arra hogy szünetben galmi tiszt odament a moz- totta, és a maximális göz- tokzati fényszórókat. A léleg- zott a fűtő -, hisz azt hittem, 1946-iq éltem. mindenló ' kiJ.ÖJ·i·ön az osz- donyhoz, és Malcet·et külön re kapcsolt. Ekkor már zetvételt megnehezítette a ket- ka • k •  
. hogy a zan robbant fel, ak- A többszörösen tályokból, szellóztessenek és meg erte, hogy amennyire a láthatáron felbukkanó tózött erővel száguldó, s a ka- korát lángolt, 8 c5 mégse lát- kitüntetett 

vasutas veterán elbeszéléséből 
szinte egész életrajza elénk tá
rult. Mert nemcsak azt me
sélte ei. hogyan élt, mit esi
ná lt negyedszázad alatt a Szov
jetunióba 11, hanem azt u, mi
képnen kapcsolódott be a fel
szabadulás után itthon az élet
be. hogyan vette ki részét 11. 
kommunista párt szervezésé
ből. 

letöröljék a táblát. Vig_vá- csak tőle telik, csökkentse a hatalmas felhővet szem- binba becsapódó forró, ör- ta. _ tn is kételkedtem ab• zunk a folyosók rendjére késést, ha lehet, hozzon be egy be száguldottunk. a nap felő- vénylő porvihar meg a kazán- ban, hogy villám volt. 1s. Az ügyeletesek gondos- órát, mert enélkül aligha ad- Wnk még megvi!ágltotta, be- ból kiszúrődó széngáz és a 
kodnak az elófizetéses tíz- hatja át időben az üres kocsi- aranyozta a felhőt, amelyet ránk boruló korai besötétedés. - Hát hol maradt a dörgés? 
órai beszerzéséről és ki- kat a szomszédos vonalnak. dühös, felböszült villámok ha- A mozdony a fényszórók; vág- - kérdeztem. 
osztásáról. Malcev megígérte. hogy min- sogattak, láttuk, hogyan fú- ta fényrésen keresztül, süvölt- - A dörgést mögöttünk 

Az iskola Kállai 1::Va dent megtesz, s útnak indul- ródnak merőleges fullánkjai a t•e fúrúi magát előre a sűrű, hQWtuk - magyarázta ii fűtó. 
KISZ-szervezetének egyik tunk. távoli földbe, mi pedig veszet- fullasztó homályba. A sebes- - A dörgés mindig késöbb 
alapszervi titkára Oláh Fe- Nyolc óra lehetett, de a nyá- tül száguldottunk a felé a tá- ség hatvan kilométerre csök- h:allatszik. Mig a villám lecsa
renc. Kitűnó tanuló. El- ri este későn száll le, s a nap voli föld felé, mintha védel- kent; szinte kábulatban dol- pott, míg " leL•eg6 megrem:e-
mondta. hogy a földmértan még diadalmas erővel ragyo- m.ére sietnénk. goztunk. és néztünk előre. gett, szót•al, amíg a dörgés 
a kedvenc tantárgya. Jö- gott. Alekszandr Vasziljevics A látvány minden bizonnyal Hirtelen egy kövér esócsepp utolért volna, ml már messze 
� óre az egyetemen szeretné megkövetelte tőlem, hogy a lenyűgözte Alekszandr Vaszil- csapódott a szélvédő üvegére, jártunk. Lehet, hogv a hátsó 
folJ tatni tanulmányait. Ar- gózt legfeljebb egy fél atmo- ;11vicset: messze kihajolt az de azonnal felszáradt, elpárol- kocsik utasai még hallották. 
ró' is szólt, hogy az Jsko- szférával tartsam a maximá- ablakon, s csak né=ett előre: gott a forró szélben. Ekkor Ezután szakadó ,záporban 
Ja; KISZ legfontosabb fel- !is nyomás alatt. a füsthöz, tú:hö�, tdvlatokhoz egy pi!lanatrii kék fény lob- száguldottunk, de hamar túl
adatának tartja a tanulrná- Félóra múlva már a meg- szokott szeme most átszelle- bont fel közvetlenül a szemem jutottunk ezen is, és kijutotny; eredmények javítását. nyugtató sik sztyeppvidéken mülten csillogott. Érezte, hogy előtt, és megremeg6 szívem tunk az elcsöndesedó sötet 
Idén is megszerve?.eték a jártunk. Malcev kilencven ki- mozdonyunk munkája és ere- mélyéig hatolt; megkapasz- sztyepére, amely fölött moz
tanulópárokat, hogy segít- lométerre fokozta a sebessé- je felveheti a versenyt a viha- kodtam a vizfecskendő csapjá- dulc.tlanul pihentek a békés 
sek egymást az órákra való get, és alább nem is engedte réi•al, s meglehet, ez a gondo- ba, de az égó fájdalom a szí- és kimerült felhők. 
ft:lkészülésben. Népszerilek a - ellenkezőleg, lejtoaebb tere- lat büszkeséggel töltötte el. t•emben már elmúlt, és rögtön Koromsötét lett, és leszállt szakköri foglalkozások is. Kű- pen százig i.s felvitte. Az emel- Hamarosan ii sztyepp felől Malcev felé fordultam - arca a csendes éjszaka. Orrunkat lönösen sokan járnak a fél- kedésekné! a legfe!só határig egy portölcsér száguldott fe- mozdulatlan volt. előre figyel- megcsapta az esótól, zivatartól építményi és az elektrotech- fokoztam a tüzelést, és a fú- lénk. lgy hát a fenyegetó fel- ve vezette a gépet. átitatott, 11yirkos föld, a fú nikai szakkörök foglalkozá- töt is kényszeritettem. hogy hök velünk szembe terelték a - Mi volt ez? - kérdeztem meg a gabonauetés kábító i!saira. kézi munkáL·al is segítsen szí- vihart. A fény lassan kihunyt ii fútötől. lata. mi meg egyre csak re-Haraányi László tanár, a tani a tüzet: az önmúködó fű- körü.löttü.nk, a száraz por meg - Villám - mondta -, be- pü.!tünk elóre az elveszített K_ISZ e�ik tanácsadöja, a,- { tőberendezés nem biztosította sztyeppi homok csikorogL•a lénk akart csapni. s kis híján idő nyomába. rol be67.él. hogy núlyen sok- �a legmar,aaabb gőznyomást. csapódott a mozdon11 acéltes- múlt, hogy nem sikerült. Folytatjuk. 

Fekete Bé-la. és a többiek 
közül azo',. akiknek eqész.,égl 
<Ulapota megenqedi, ma sem 
tétlenkednek. Eljárnak 4 párt-
1ejtekbe, részt vesznek az 
MSZBT munkájáb.?.n. E!öadá
sokat tartanak a .fiataloknak 
ifjúsá(IUkról, harcaikról. Meg
Ismertetik a ma ifjúsáqát 
11zok,' al e nehé? esztendókke!, 
ameluck·ről na.m,on sokan csak 
hírből hallottak. 

A vasutas veteránok és fia• 
t�!o1c tal•IH-o?5ja az esti 6ráJc
ban ért véget. ..s-



• 
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�AGYAR VASUTAS 

Tudományos évkönyv 

Hétszáz oldalas évkönvv je
lent meg a Vasúti Tudomá
nyo,s Kutató Intézet utóbb1 
négy évben végzett munkájá
ról. 

1961 . NOVIDtBER 13. 

Dely Péter nemzetközi mester 
Az évkönyv bevezető tanul

mányában Szentgyör(hfi Ká· 
roly igazgató átfogó képet ad a 

Rosszak az emberek ? 

November 5-én befejeződött 
a Maróczy Géza sakk-emlék
verseny. Mint ismeretes a ver
senyen a magyar élgárda mel
lett több neves külföldi ver
senyző is részt vett. A magyar 
együttesben a BVSC fiatal 
sakkazója, Dely Péter is szere
pelt. 

Ez a nagy verseny minden 
részvevö számára óda5i erő
próbát jelentett. A képessége
ket illetően a mezőny már az 
első forduló után megoszlott. 
A szovjet nagymestere1,, 
Korcsno; és Bl'onstein, vala
mint a csehszlovák FiUp és az 
NDK-beli Uh!ma.nn mellé meg_ 
lepetésre két magyar verseny
ző, Portisch uijos és Dely Pé
ter is felzárkózott. Portischtól, 
alti már több nemzetközi ver
senyen vett részt, várható volt 
a jó szereplés. Delyitól azon
ban senki sem várta. hogy eb
ben a mezőnyben az élcsoport-

ban végez. Különösen szép 
fegyvertényt hajtott végre a 
szovjet Korcsno; nemzetközi 
nagymester. az emlékverseny 
győ2>tesének legyőzésével. 

Dely Péter végeredményben 
9 ponttal az élmezónyben vég
zett. meg&zerezte a nemzetközi 
mester címet, sllt elérte a nem
zetközi fUl(lymester címhez 
sziikséges 9 pontot is. A szabá
lyok értelmében azonban csak 
a nemzetközi mester címet le
hetett odaité11t1i Dely;nek. 

Dely Pétert szorgalmas sak
kozónak ismerjük. Bízunk ab
ban, hogy még sokat hallunk 
róla az elkövetkezendő évek
ben. A Maróczy-emlékverse
nyen elért kitOnő eredményé

végzett munkáról. famerteti a Reggel volt. Az ál!Gmást megtölJtötték a V01UJ.tjai1,hoz 
közlekedési izotóplaboratórium igyekvó utasok, a csípős, őszi szél is szapora lépésekre biz
megsrervezését. a gazdaságtu- tatta őket. Néhány perccel a l< ,.,. miuei vonat indulása elő� dományi kutatásokat. a Köz- futva telt egy férfi a vonathoz egy háromkerekű kocsit, amely
Iekedési múzeummal kapcsola- l>en szók.e hajú, fiatal leány ült. 1\Jegállta.k. az egyik személytos munkálatokat. Olyan fon- kocsi fülké;énél. A férfi gyöngéden a ka.rj:iba emelte a M.nl/t tos kérdésell-el fogiallkozik az ru felvitte a kocsiba. Ekkor már zöidre kapcsolták a kijárati 
évkönyv, mint a dieselítés, a je!zót. vontatási energiafogyasztás, a A jegyvizsgálók sürgetrek az utasok beszállását, ám a 
vasúti I?,á]_Yák és a járművek háromkerekű kocsit nem lehetett itthagyn,i. Szolgálati kocsi 
korsz�ru�!tése. , . nem volt a szerelvényben és a kis háromkerekű jármú nem 

Az, evk�nyvet d7:. Czere Bél�, . fért fel a személykocsiba, hiá.oo segítette a.zt felrakni vala
a _muszaki tudomanyok kan?Ji-

1 
mennyi v.wutas, aki ott voit az induló vona-tná.!. Már e!m,í.ltt 

óatusa szerkesztette. Ez a szm- a vonat indulásának az ideje . • .  A forgalmi s.zo!gálattevó a:mn
vonalas _mt:nka kiválóan_ aLk�- ban nem em.eite magasba i1uiító-tárcsájá-t. ő is ott voit a 
mas a� intézet sokoldalu �eye- , háromkerekű kis kocsinci.l. hogy segitsen a járni nem tudó 
kenysegének meg:tsmertetesere. leányom. Hiáoo va!t az iguekezet. a kis kocsi nem fért fel, így Dr. H. K, kénytelenek vc,!tak levenni a leányt a személlfL•ago-,i-ból. __ ..,,.___ - A következő vonatban lesz szolg.d.rati kocsi. a.zza.l majd 

LAKÁSCSERE nyugodtan utazhatnak - nyugtat.ták meg a bájos arcú szőke 
leányt ru kísérőjét a vasutasok. 

hez őszintén gratulálunk, s - Elcseréln&l1 2 szoba komfor
kívánjuk, hogy a jövőben 

l 
!06, cserépkályhás. kertes MA V 

újabb sikerekkel gazdagítsa házban levő lakásom egy sroba 
majd a magyar és a vasutas �i�r�c:�vag�.;"'=�r 

S ez a lajosmizsei vonat egy kis késéssel indult. de nem 
azért, mert rossmk az emberek. - lyl -

sport hírnevét, Cím: varga. Budapest. VI .• Lehel 
-v- utca s. �róek.!6dni bármikor, 

-------------- • • • --------------

- Jövöre ,,nyugdíjba." ke- 1 - KISZ-akadémia n�-ilt a 
rül az utolsó gózmozdony az Szegeill Vasút.forgalmí Tech
ország leghosszabb kisvasút- nikumban. Az első előadást a 
ján. Negyvennyolc bodrogkö- közelmúltban Kínában és Ko-

Budapesten befejeződött l 
Felháborító eset zi és hegyközi községet Sá- reában járt C.samangó Hen-

rospatakkal összekötő. 1 10  rik föigazgaló, a budapesti 
a Bács megyei vasutasok Amikor október 24-én elin- kilométer hosszú keskeny- igazgatóság vezetője tartotta. 

Olvasnak 

a szakszervezeti labdarúgó-bajnokság 
, •• , 1 dul�k a Kelenfölcli-�ályaud- nyom.közű kisvasút vonó és - A vasúti pályatestek 

Három vasutas góokonyvtar varrol az 1 1 14-es számu vonat- von1ato!t , . iármüparkján� tisztítására killönleg� jár
működik .h.aZánk együk legna- tal, még nem sejtettük. hogy korszerus1tese már az elmu1t m:ivet készítettek a Hunslet 
gyobb megyéjében, Báe& me- néhány perc múlva milyen �- években kezdetét vette. Az 

I angol mozdonygyárban. A 65 
m,ében. Kecskeméten, Kiskun- lönös meglepetésben lesz re- utolsó gőzmozdonyt 1962-ben 

I 
tonna sú'yú önjáró jármú 

halla,son és Kisleórösön a vasúti szünk. Vonatunk elhagyva Bu-

1 

vonják ki a forgalomból. 32 km 'óra sebe,ség«eJ is ha
gódkönyvtára.ld:lan több mint dafok-Belváros megállóhelyet_, - Október 24-én ünnepé- !adhat. üzemközb� órán-10 ezer kötet könyv áll az ol- a Duna mentén haladt. A folyo lyesen nyitották meg az 1 961/ ként 550 méter utait tehet 
vas&: rendelkezésére. A felöli oldalról ekkor töb� su- 62-es tanév munkásakadé- meg és ezalatt 3000 tonna 
könyvállornánv szüntelenül hanc kőda1•abok:kal .. �rtuze�" m�ját Szeged állomáson. Az an�·agot is képes megmozgat-

A suk:srervezet kultúrnevelés! 
és sportoszWya a budapesti. szol• 
gálatl helyek labdarúgást kedvel( 
dolgozó! részére az idén l8 kilrta 
a már hagyományos szakszervezeti' 
labdarúgó-bajnokságot. 

A kétfordulós bajnokságban ti
:,.enhat csapat vett részt. A társa
dalmi labdarúgó szakblzoUság, 
amely a csapatok lntézőlból tevő
dött össze, két csoportban bonyoU
tot\a le a küzdelmeket. A bajnok
ság befejezése után a két csoport
első és második llelyezettJ e kör
mérkőzést vívott a bajnoki clm 
megszerzéséért. A!L ,,A" c:sooortbó1 
a BVKH és a MÁV Gé-pajvító uv., 
a „B"-csoportból pedig az Eszald 
J"ánnajavftó és a Ferencvárosi Fú
töház csapata kerillt a négyes dön
töbe. 

A négyes döntö végeredménye: 
1. Eszak! Jj. 1 2 1 - ll : 7 5 
z. Ferecváros 3 - 3 - 13: 7 3 
3. BVKH 3 - 3 - 3: 2 3 
t. MAV Gépjav. 3 - 2 1 7:la 2 

A balno1"'ággal párhuzamosan 
sportszerűség! versenyben vettek 
réizt a csapatok. Az elsó helyet a 
MA V Hídépítés! Főnökség csapata 
szerezte meg 183,5 ponttal, a má„ 
sodlk a Nyugat! Maszakl Kocst
swlgálatl Főnölcség 171, harmadik 
a Hámlin Kató FGt6ház 166,5 pont
tal. Az első helyezett 3000, a má
sodik 1600, a harmadik helyezett 
a;apat pedig 350 forln• értéka fel· 
szerelést kapott. Ugyancsak juta
lomban részesillt a bajnokság elsö 
három helyezettje. Az !!:szaki 2500, 
a Ferencváros 1000. a BVHK pedig 
350 forint értékü felszerelést ka
pott. 

gyarapszik, mert a vasutas- adott a vonatra. A kovek ot első előadáson 170 dolgozó ni. 
szaksrervezet 22 ezer forintot ablakot törtek be és csak a voLt jelen. 
juttatott ebben az évben új szerencsének köszönhető, hogy _ Megszüntetik a Simplon-

- lll�kez,�ödött u öszi is• 
könyveik beszerzésére. A há- az utasok körében nem történt expresszt. A Svájc és Athén me�etterJeszto �ornzat a_ sz.e.. 
rom góckönyvtámak a Jeg- komolyabb sérü'(s k .. .. tt k"" 1 ked- s· 

, _ ged1 l\IAV Petófi kulturott-
utóbl>i statisztika szerint 987 

• · .. 0'.'0 oz e O imp.on honban. A föld geológiai ke-A_ 
v�natszemélv�t a kov�t- Orient expressz._ amely . oly ·

1
1et.:�ez:?Se és a A földön az beiratkozott olvasója van és az kezo áilom�son, Tarno_ k'?n J� sok

. 
detektív- es kémregeny-

1 

élet ltlalah-ulása c,'mu·· első e10-· első félévben 4515 könyvcsere 1 t tt t lé toket g: 1 be Jt h 1 
alk.almával 9400 ikötet könyvet en -� e a or_ n 

· es 1 ,Y s - • n_ szerepe . amarosan e.- adást 60 dolgozó hallgatta 
kölcsönölltek. 

kerult elfogru a fJ.atalkoru tet- t� a v�ut me1;e1::endJ� meg. Az előadás után Ieve.í-teseket. ből. A srn1ci vasuttarsas_a_g tették A föld kia'.a.kulása c. 
Eredménye6en :fejlesztik a Felháboritó eset volt ez. ugyanis beJelentette, hogy Ju- 1 filmet 

A .három 2óokönyvtúrna1< már a vasutat. Fel kell tenniJ.nk a tot. 0i;, o!t'::l ora a� _ meg a 

NB II-es rangadó - NB l-es színvonalon 

letéti könyvtárak hálózatát is. Több mint ner forint kar érte 

I 
vőre megszünteti ezt a iára- 72 . k 'b h Jt 

53 ikülönbözó szolgálati helyen kérd<'.<>! : vajon m,ben nevelést - Vasutassztrájk Argenti• fom
5
' .égi �°i:r 

a
o 

munkásn;"ozga
van fiókkönyvtára. melyeket kaphatott ez a nehánv fiatal, nában. A kormány bérfa- ,, ,1 c sa. a _sza ,szer• 
társadalmi akti'visták kezelnek, aki te;je;;en értelmetlen rom-

, gyasztási manő\·erei és a to- e�e., 1:'.ozg�Iom akhv szene
A kiskunhalasi góckönyvt.;r bolásb.?n hilte szórakozását? - meges elbocsátások ellen 48 ZŐJe, -�ki_ mmJ "'.1sl';t!"s a Ta
végzi a legkiterjedtebb mun- 1  Sz'ile;k é, ne\elúik talán tud-

1 
órás sztrájkot szerveztek ok- nácsko:l:""sasag_ 1�eien t·or?s 

kát: 27 Jdsállomáson van letéti 
l 
nak majd fe:e'ni en-e a kér- · tóber végén az argentin vas- katonal,ent �elJes1tett sz�lga-

BVSC-Szombathelyi Haladás 0:0 
könyvtára. désre. utasok. A kormány válaszul latot. T;met�e. 1961. nmem-

Az NB ll. Nyugati-csoportjában 
november 6·án. a BVSC Sz.őnyt. úti 
sporttelepén kerillt sor a két volt 
NB I-es labdarúgócsapat, a BVSC 
és a Szombathely bajnoki labdarú
gó-mérkllzésére. A ké1J vasutas
""'1pat összecsapása az esős !dó el
lenére is szép játékkal örvendez
tette meg a szurlcolókat. Az esőt(!l 
felázott pályán végig nagylramu, 
érdekes. változatos, a játékidő 
nagyrészében l'rn I-es szlnvonalon 
mozgó küZdelmet vívott a két ki-
1>ün6 formában levő együttes. 

Az els6 negyedór;iban a szombat
llelylek veszélyeztettek többet, ez
után !eljött a BVSC és a félldll 
hátralevő részében gyakran veszé
lyeztette a kitt1nó íormában levó 
Tormási kapuját. 

A játék a második félidőben sem 
vait egyoldalúvá. Ebben a játék
részben !s a BVSC veszl!lyeztetett, 

-
Ordög-h Já,nos B. K. közölte hogy rövidesen újabb be_r l 4-en fa_ orakor t·olt a 

�Jti1

,:;ójl;,�pa�i1zs
a 

j�=e�
Pl 

-------•--... --•-------
70 ezd: alkalmazottat bocsát Rákoskereszturi temetőben. 

�J:i
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�:1;g1a. Tt� el az ország 240 ezer vasutasa 
hány perc múlva Nagy csusztatott közül. 
fejesét tolta a léc fölé Tormási. 

S I k d I k • 11 l 'k 
- Október 31-én temették 

Nem sokkal kés6bb Borbély fejesét zínvona as ÜZ e me Je emez e Felsögödön Kovács Tódor ny. 
�;!;:bait�f��':' 

bravúrral a MA V felügyelőt, aki 1912-tól 
A két jól felkászillt csapat kü7r az országos vasutas vívó-bajnokságot folyamatosan részt vett az 

delmében a helyzeteke, figyelem- eszperantó nemzetJ,özi nyelv 

��o�f�8ez�';,���ln::
z
:;��t,� Novembl!l' t. és 8-a kllzö•t ke- '

! 
pástra, kozöttirk a B\'SC valoga- terjeszté�ben. T�etésé� a 

ezen a mérkőzésen egyszerűen ni!t megrendezésre az 1961. e,1  tott Yersenyzói. A budape,,ti , er- Magyar Eszperanto Szovet
nem lehelett gólt rúgni. A fiat;;J országos vasutas v1vóbajnokság. 

, 
senyz.ők mellett pécsi, szombat- ség és a Nemzetközi Vasutas 

kapus a kitűnő védések sorout�- A négy fegyvernem küzdelmei helyi, debreceni és tapolcai \"&- Eszperantó Szövetsé" is kép-val kápráztatta el a néz6ket. Jol közül ma.,..asan iá.emelkedett a senyzök küzdöttclc a helyez.e- . lt . 0 
jái:szottak a mezőnyjátékosok Is. A férfi t6rbaJnokság, amelyne1c me-- s.."kei�. A JegJobb négy koze a VISe et� magat. . 22 játékos lközlil mlndenkl a lehet6 

I 
önyében Igen sok válogatott BVSC válogatott versenyző, ke- , Tarsadalm1 munkában 

legtöbbet igyekezet nyúllanl. De a ;ersenyző vívott sz.invc>nalas ér- rültek. Közilhlk Srekel;'ne ke-
1 

készítették el a szegedi l\lAV 

�
k
K�1��1 '.: ����T

d

�i�'�t� dekes vemenyt. ' rü.lt ki győztesen. Petöfi kultúrotthon kerítését 

A szerkesztőség üzeni 
Boldizs,ir Gyula Béké!>e&aba. BognUr Károly Tapo:ca.. dr. Hor� 

Váth Károly, dr, Bácskai ls.tYán 
Budapest. LeJt1 Ferenc Pécs. ör
dögh Jánoi-, Tótk.a Károly, Sz11á
cli SJ.ndor. dJ:. Bátwl.lvi Gyu:a 
Szeged. CSOmor János Swlnok, 
:\I"!.rosan Pal oe-bre<"e.'l. ÖZ\'. l{o
t·acs Józsefné .Do.Inbóvár: Lev�• 
lelket lapunk a.nya.gához telhast
n,l'jtJk. 

Mezó L:i.szJó Dombóvár: Képe! 
jók. de közlés.re ��k az egyjk a�
kalmas. Molnár r. a szombathelybő!.. N6! tőrben 38 tőrv,vó 
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va3• Szeged áll_ omás d_olgozói . A ur.,, - társad J k rték 3000 Virá._g-b Lajos Klsb..--unha.las: A. férfi és női t6rversenyé. Annál a mi mun a e ·e szegedl igazga1ósáec eredméuye1-örvendelesebb viszont a sok fia- forintna1k felel meg. ről Inkább prózában emlékeziln.lc � kardozó megjelenése. Párbaj- Csehszlovákiában 1957 meir. 

KERESZTREJTVÉNY 
Svéd váltópénz. 5f. Fájdalomcsil- t
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a
- óta folytatnak sikeres kísér-lap!tó szer. 61. A reg! Róma ki• ��, .... 

kötővárosa. 63. Tehát latinul. Gt. szolnoki Han.k sremélyében vi- leteket a vasúti alépítmény 
orosz tért.in,év. 66. .Azooas ma- déki versenyző szerezi.e meg a 

I 
műanyag fóliával való vé

gánhang,ök. ti7. Róma! 4� sor. ba1 1toki c,met. delmére. A PVC-fóliák az 

Kailács József Sik1(X, Bek.e Géza Debrec.-en. Gá!=;pár Julia Bud.a.oest: Leveleiket illetékesekhez t.o\o·ábbí• tottuk. 

Vízszintes: l. Aa SZKP XXlL 
}.onaesszusa tanácskozásainak 
egy.ŰC ala.pvetö tényezője (iolyt. a 
filgg. 41-ben). 13. AZ itteni pár
<iuc nem szUl nyűltia�. 14. 0 
könnyen vtsrz.J. 15. Olga becézve. 
lő. Nót név. 18 Or;;tágos Pén'.!in
té:r.es1 Központ. 1.9. A:Z A IJ'öld fá
ja, 21. Tenni kl\�ánt. 23. Díszes 
álli<t. :!ö. Lyuk. 26. KJima kezde-

te. 21. Egzótlkus állat. 29. EgtáJ. 
30. Adat széle!. 31. Bejegyez. 32. 
Nöl név. 34. Asvány, 35. Görög
keleti szentkép. :ri. Kányaflgu
ra. 39. Sósav vegyjele. 42. SY>
faj. 43. Mondat része. 44. Áu;.i.ai 
tó. 46. Kutya. 48. Káspl tó közepe. 50. 
Hun mondai alak. 51. Ezüst vegy
jele. 53. Hasadás a jégen. 55. 
Energia, ;.1. Helyhatározó. 58. 

�i,;';:r.!';]_16r�t f��e��s V
i'::'zfO: Eredmények. Nöi tor: 1. Szé- eddig alkalmazott aszfalt ala-

vák nyelven. 74. Bal.atonmenU. :.
el
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:t���ft"'"� ;;,-.,_.;�ei•i�. n;�: .gy., • Farkas BVSC 3 gy. dombóvári üzemében. Szikra 1-,aonvomd• 
26. Balaton! :fürdőhely. 28. Az 
ENSZ idelg-L.enes fötltkára, ;Jl. 
Aga ikerszava. 33. Angol föld
mértékegység. 36. Igekötő. 38. T.a.
kács teszi. 40. i-'lleklő hang. 41. 
A VÍ7.SZ. 1. folyt.atása. 45. Zenei 
mükifejezés. 47. Görög betí1. 49. 
Kontra ellentéte. 50. NÖ! név. 52. 
Az USA déli állama. 54. Régie
se.'l elegyft.i. ,6. ósdi. 57. Róma! 
hármas. SS. Katonai beoszt.ás. 
60. K1assztJrus oroaz fes\ö. 62. 
Kerek sz.ám. 63. Vilisza: 1'!gi ma
gJ'"ar költő családi neve. 63. Fo
lyadékba. 6'1. Pár06, 69. Sal<k mű
szó, fon, 70. Mozgásban van! 
72. Gyaloor[tó szó. 73. Hangtalan 
síp_ �4. Mint Vizsz. 34, 7a. S. J". 

Beküldendö: vfzs:t.lntes t. és 
folyt. a függ. 41. Beküldési határ
idő: december 10. A helyes meg
fejtök közölt könyveket sorsolunk 
ki. 

AT. eiöz3 keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Munká,t;akadémiák.

1 

Nevelölntézetek. Technikumok. 
üzemi iskola. 

Könyvet nyertek: Zentai An
tal Baja, Tál u. 26. Bogyó Gé
záné Pesterzsébet, Szaba

. 
dság utca

i 
1 

56. Vértes Miklósné Urkút, 
MA V-GV, tl:oemfónökseg. 

S O R A K O Z Ó !  

- Ennek örülök. Látom, teljes készii.l.tség 
várja a ltai·azást. 

(Pusztai Pql rajzai) 

F E G Y E L E M  

- :uo,uija, mit szól/fQk mujd a brigád tag
jai, ha meglátjq.k magát a re.�tiben ? 

- Ne tessék attól tartani. Azok rendel 
emberek és szolgalat közben nem isznak. 
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Apa es fia egy mozdonyon 
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Köszöntjük az SZVSZ V. kongressz11sát ! 
D

ecember 4-tőt 16-ig 
Moszkvá-ban. tartja V. 

kongresszusát a Szakszerveze
ti Világszöt:etség. Ez a kong
t'esszus a haladó s;:aks�, 
zeti mozgalom nemzetközi &e-
1'egs:em1éje Lesz és túlzás 
nelkül mondhatjuk, hogy az 
eddigi világkongresszusok kö
zül a legjel,entősebbnek ígér
kezik. Az öt dlágrész több 
mint ezer küldötte között ott 
!.esznek a moszkt•ai kongresz
s :uson a magyar szakszer ve
zetek képviselői is. A kong-
1'ess::us napjaiban a magyar 
s:zer1:ezett dolgozók figyelme 
ismét Mo,zkva felé fordul. 

A Szakszervezeti Világszö
t:etség eddigi tevékenységével 
kiérdemelte a. szervezett dol
gozók bizalmát és elismeré
sét szerte a világon. Párizs
ban, 1945 októberében ala
kult meg az SZVSZ, s a.k,kor 
vilá.gné::etre, fajra, társadalmi 
rendszer-re való tekintet nél
kül a világ 5 l országának 64 
millió szervezett dolgozóját 
tömör tette. Azért alakult meg 
r= 11 világszövetség, mert a 
nemzetközi munkásosztáry 
leszűrte a II. világháború ta
pasztalatait és meg akarta te
remteni egységét a fasizmus, 
az újabb háború ellen. 

A 
nemzetközi .-eakci6 1�$
ben nem volt képes meg

&kadáZiiozni a SzakszeTvezew 

Világszövetség létrejöttét, de 
azóta többször megpróbálko
zott egységének megbontásá
val. Sikertelenül. Az angol és 
az amerikai szakszervezeti ve
zetők fondorlatos árulása nem 
tudta mega;kadályozni a vi
lágszövetség fejlődését, tábo-

leplezi az osztálybéke elniéle
tét, a "népi kapitalizmus" ha
mis jelsz11vát. Az SZVSZ se
gíti. hogy a nemzetközi mun
kásosztály felismerje igazi ér
dekeit és harcoljon a fokozó
dó kizsákmán11olás ellen. A 
szocialista tábor országainak 

harc jelenlegi s:::akaszában·•. 
- E program korunk legfon
tosabb kérdéseit tartalmaz::a. 
Minden dolgo::ót harcra hív a 
békés egymás mellett élésért. '/ 
az ál.talános és teljes le szere- � 
lésért. a giJ(lrmatosító impe
rialistá.k ellen, a d'>lgozók 
gazdasági és s:ociális kő,;ete
léseiért. 

A hatvani fűtőházban. hathtn-i idcis:u,.kos i:i:,,gálat u:a11 
kijárásra készen álL a 328 006-cs mozdony. A feluigyá:ók S:ol
nokra lcüldik az újjávarázsolt gépet egy tehersierelvénnyel. 

Nöt·eli a kongress.:u.� je- Húsz perc van még az indulásig. 
lentösigét, hogy az imperia- A mozdony személyzete, egy idősebb mo:donyvezető es 
listá.k által a német kfrdés fiatal fű.tője már jó ideje ott szorgoskodnak a gép körül. A 
kapc.�n mesterségesen fel- vezér a szivattyú ken6csö tömítését vizsgálja, fűtóje, aki nem 
s.:ított nemzetközi hely:etben más. min.t 20 éves fia, a lámpát fényesíti. A fiú Balogh VIT. 
tanác.�kozik. A kongresszusra István nyolcadik hónapja dolgozik apja, Balogh IV. lstvá,i 
hárul az a feladat. hogy a mozdonyvezető mellett. A fűtőház 1:ezetöi szerint a gyerek jó 
szeptemberben Berlinben tar- kezekben van. Idősebb Balogh. a ki már 22 ét-e mozdonyi·e:eto 
tott nem=etkö.:i szakRzer,·eze- kötelességtudó, fegyelmezett, jó szakember. Tóle csak jót ta-
ti krmferencia szellemében nulhat a fia. 
rámutasson. az egés: nemzet-
közi munkásosztálu hatalmas ..=, 0 0 0 e e e a,..,c,,,c.o O 0 0 0 0 e e e::.� 0 0 0 e c..:<>=>00:.:. 0: =- v:.r::.e e O e.e 

felelós.�égére és erőit tömörít
ve segítse a háborús i:es:él11 
e!hárítását. 

rának növekedését. 1953-ban szakszervezetei a dolgozók 
67 millió tagot számláltak llZ anyagi és kulturális felemel
SZVSZ-be tömörült haladó kedéséért végzett munkájuk
szakszervezetek, ma pedig kat mutatnak példát a töké- A 

ma.gyar szerre:ett dolgo-
101 millió ta{1ja. van e világ• sek ellen küzdő sZ11kszerve- zók - köztük mi, vas-
szövetségne-k. zete.knek. utasok is - a béke. az á!ta-

Az Szvsz · i d é lános és teljes leszerelés h!-
. �ll!1nis m !1 v -

K 
ü!önós ;eientőséget ad az 

gig a nemzetkozi halad� él- SZVSZ V. kongresszusá-
vei vagyunk. Az SZVSZ V. 

vonalában harcolt és minden- nak az a program amelyről 
kongress::usán resztvevó 

kor .eszámolt azokkal a ha- , . ' , ké]Jvtselóink ha11got ad11ak 
zug és demagóg irányzatok- tanac&kozni fofl11,llk _Moszkva- majd köi·eteléseiknek. Rernél-
kal, amelye-k a munkásosz-

\ 

ban. A program C1me_: ,,A jük. hogy a kongresszus a kö
t<ÍÍflt 4 - �rzaoáziával • vaió szakszervezetek . akció�og- =ös problémrik barati megi.>i
egyúttmukodés i�gov"n11os ram� a dolgozok ��dekeznek, tata •ána'.:, a tapasztaüitol. leg
ta�3á'ra a,7cart41c vinni. Le- jogainak meg ecUse<!rt ]01110 l szél.e•ebb körú cseréjer.ek 

szinte-re lesz. Amikor kö
szöntjük az V. kongresszust, 

Az igazgatóságok egymásközti versenye 

Az igazgatóságok egymás ban akad tennivalójuk bőven. 
közti versenyében az októberi Más érdekességet is megfigyel
eredmények alapján a buda- hetünk a táblázatból. Az el
pest-i igazgatóság került az múlt években állandóan élen 
élre. A verseny helyezési sor- tanyázó pé<,si igazgató<.ág 
rendje a százalékban kifeje- utolsó llelyre került a ,·erseny
ze+,t eredmények alapján a ben. De nemcsak az olktóber 
következőképpen alakult : havi eredmények alapján, 

1. Budapest 90.08'', hanem az öszi forgalom sike-
2. Debrecen 88.10' , res lebonyolításért folyó küz-
3. S:ombat'i.ely BJ.71• • delemben :s. 

4. Sze(Jitd 84.92"'• Az ószl forgalmi ,·e.i=nr 
5. MiskoZC 79_360,0 

eddigi göngyölített eredménye: 
1. Szeged. 6. Pécs 74.20°/o 2. Debrecer 

1 36 országböl 
kívánjuk, hogy erósitse to
vább a nemzetkö::i munkás
osztály összefogását, a bé
kéért folytatott harcunkat. 

Mint a számok is bizonyít- 3. Budapest. 
ják, igazgatóságainlrna:k, a 4. Szombathely. 
a szolgálati helyek dolgozói-

, 
5. Miskolc. 

4 

1 200 küldöttet várnak Moszkvaba 
A decembeT- 4-e és 16-a kö- 1 vesen tart fenn baráti kap- szakszervezeti mozgalom ed

zött Mosih.-vában összeülő V. csolatokat a nemzetközi sz.ak- dig folytatott irányvonaláról 
Szakszervezeti Viláakonuresz-

1 
szervezeti központokkal. Véle- folyik sZJÓ a munkások !.ro

szusra szerte a kontinenseken ményuk szerint a megrende- zött. 
nagy lelkesedéssel és várako- zésre kerülő V. Szak3zervezeti * 

zással készülnek a dolgozók. Világkonqre$8,rus tovább erő- K .. �,.- __ ,___ tek 
Néhány híradás a szervezett síti a dolgozók nemzetközi uuauu1i_ a s=erveze . 
munkáso!c 107 milliós táborá- akcióegységét. és __ az orszagos szaksz.ervezeti 

bó1. * szovetségek ldkesen. dolgoz-
-

1 
nak, hogy minél nagyobb lét-* A csehszlovák forradalmi számú iküldött.séggel képvisel-

A Chilei Dolaoz6k EguesüU szakszervez.eti mozgalom IV. tessék magukat a :kongresszu
Szöve:tségén,ek Tanácsa július országos kongresszusa és az san. 

12-e, az v. Szakszervezeti Vi- V. szakszervezeti vilá11�- * 

lágkongresszus előkészítő bi- re.sszus előkészületeinek meg- Moszkoo. A vendéglátó indulása óta több szakszerve-
zottságának megalakulása óta zeti küldöttségcserét bonyolí- szovjet főváros dolgozói mun-
jelentős munkát végzett az tottak le a swmszédos szo- kafela;á-nlásokka.l ün-n.e-piik a 
akcióprogram terjesztésében. cialista országokban. 373 kül- Vilá.gszövetséa V. k,onqres=.i
Gyúléseken vitatták meg a döttséget fogadtak és 210-et sá:t. A 136 országból érkező 
kongresszuwn való részvétel küldtek külföldre. 

mint.egy 1200 küldött és meg-
felhívását. Lotaban városban figyelő fogadására kellően fel-
szeptember elején 7000 bá- * készültek. nagy lelkesedéssel. 
nyá,sz, m,ü.résen. nUllvánitotta Nam,-Britannia szervezett baráti érzésekkel _és a !t�•i-
e!ismeTéstt a vilá.gszöv� munkásai is felismerték a ma- . gazdák oon,drusága-val varJá.k 
ne:k, eddigi eredményes mun- guk felelősségét is. Ezekben a harcostársaikat � a kongresz-
kájáért. 

* napokban szerte a brit szige- szus megfigyelőit. 
ten, a fegyverkezési haiszá-

A Venezuel114 Dolaozók Szö- ról, a ha1'11UUiik vilá./7hábó'l'Ú 

nak az év hátralevő idószaká- 6. PéCJJ. 

Kis állomás nagy forgalom 

Élénk forgalmú csomópont 

Bács-Kiskún megyében LA,
kiteJe·k állomás. ht kereszte
zódik a Kecskemét-Kúnszent
miklós és a Szolnok-Kiskún
fétegyháZ11, közötti vonal. Kü
lönösen erős az átmenő sze
mélyforgalom. 

* 

Őszi híradás Lakitelekról 

harmadik vágányról. Igyekez-
1 

szegedi igazgatóság - jegyezte 
zenek beszállni! meg Molnár István forgalmi 

Miután néhányswr eHsmé- szolgálatvezető. 
telte, megkérdeztük, miért 
nem hangszóróval tájékoztat
ják az utasokat. 

Állomásunkon. sajnos, 
még nincs hangerősítő-beren
dezés. Mindig a sz'olgábtban 
levő málházó látja el ezt a 
feladatot is. 

Havonta 16  OOO utas 

Ami az ősz végét jelzi 

- Milyen módszerrel végzik 
az őszi áruszállítás lebonyolí• 
tását? - kérdeztük. 

- Naponta több szerelvén·y• 
re való teherkocsit sorozunk 
be állomásunkon - válaszolta 
Molnár elvtárs -, és továb
bítjuk azokat. Ez nagyon kö-

Pedig érdemes lenne felsze- rültekintö, pontos és gyors 
relni ide egy hangerősítót, hi- munkát kíván. Az igényeket 

5 perc szen csak a helybeliek közül ismerve, úgy sorozzuk 11 va
indul a havonta 16 000 utas fordul meg gonokat, hogy minden rakodó

az állomáson. Többszöröse en- helyre a s:zállításra kerü,ó 
nek az átutazók száma. áruval leg;obban kihasználha• 

Amikor beérkezett a szolno
ki személyvonat, s az utasok 
nagy zajjal kLszálltak a ko
csikból, a peronon Varga Ger
geJ.11 málházó, mint egy kiki
áltó, emelt hangon tájékoztat
ta őket. 

- Kecskemét felé 
múlva személyvonat 

tó rakfelületű kocsikat küld
vetség,e kijelentette. hogy szí- veszéluének elhárításáról és a 

·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-· 
Közlekedéstudományi kollokviumot tartottak 

az Építöipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen 

!imi�or . az • őszi forg�_om jük. A nálunk most ke::dódó er_ menyei felol érdeklödt�:'k cukorrépaszállításhoz például SandOT I'!!'re állomásfőno�- j6Z kihasználható K és 'I(z helyettestol és Molná.; f stva?'- 1 kocsikat adunk. 
Y 

forgalmi . szolgálatt.evotöl, SZJ- Az állomás rendezési mun-vesen nyilatkoztak. . kája ,•alóban példás. Errol ta-
Az tpítóipari és Közlelk.t;dési rektor, a múszaki tudományok - Számu�kr� ts jelentős núskodik az is, hogy az egy 

Műszaki Egyetem november doktora nyitott meg_ a hazai fel'1dat az osz, for(lalom - kocsi tolatására en"e<iélye2ett 
21-tól 23-ig rendezte meg a és külföldi elméleli és gyakor- mondta Sándor Imre. - Ezen két perc helyett cs;k 1 ?  _ 

lati szakemberek Yizsgálták a vidéken nagyarámrú gyü- cet használtak fel. 
.� per 

közlekedéstudományi kollok- - 1 , • 
meg a közlekedés idószerú 1;1-ölcstermeles fo 11•;· _Nuar L�teleken sem �Mk a te• 

viumot. A tudományos tanács- tudomruiyo problémáit. ota Ten.dszeresen tovabbitunk herszálUtás növekedésében 
kozás megnyitó ünnepségén e:i:nortküldeményeket. m1::1ta�kozik az őszi forgalom. 
részt vett dr. C&anádi György, A vasútüzemi szekció ülé- E kislétszám.ú állomás mun- �okai István.né szeméJypénz-
a közlekedés- és postaügyi sén a többi között megtár:zyal- káját jól szemléltetik az ered- taros így számolt be en·o~1 ·. ták a vasútvillamosítás ügyét. miniszter első helyettes.e. Érdekes megállapítá�a \'Olt a �ények. Októberbe:1 a kocsi- - Az itteni Szikra és Pet T 1 Németh József minisz•er- kollokviumnak, hogy kis for- k•használást 100 szazalékra, a termeló.szövetke-etek tag]/ 
helyettes, a MÁV vezérigaz- galmú vonalakon nagyon 

kocsi tartózkodási tervet 1 18,4 már szép elóle;et kapt 1 , • 
gatója, Molnár János múvelö- gazdaságo:san Jeohet. alkalmaz- s�ékra _tel ies(tettt'k. Igaz. Szoltt-0kra, Kecskemétre�' só� 
désügyi miniszt.emelyettes, a ni az akkumulátoros mozdo-

ho�y a szallítási tonnatervet BudapeStre :iárnak vásárol · c:sak 5�.l. s,�zalékra tudták Nagy csomapokkal megrako':J� magyar közlekedés elméleti és nyokat. Másik érdekes téma- megvalos,tam, de a menet- t•a érkeznek ha.za Lass . . gyakorlati szakemberei, to- köre volt a kollokviumnak a rendszerűség kifogástalan befejeződnek az ide" 
a�ként 

vábbá a baráti országok; köz- vasútüzem központosított Yolt. Sokat tudt::ik javítani a dasági munkák E-t' 
meo z ua:• 

to ább. d 'tá • · - nna11 ui 
lekec\ési egvetemeinek és automatikus 1rányitásának �oi:5 _v, 1n t ssai a mar tudom._ hogy a környékbeli 
karainak több neves profesz- problémája. 

1 

kés�e erke!-ett ,  v?natok me- t�_rm�_los:óvetkezeti tagok lcö-
[ szora. . . . netrendszeruségen 1s, 

1 
zu1 tobben utaztak má1t t • 

lhtártflóre b.reJe.zlék Abaliget illomAs tatarozásit a dombóvári µ- A kollokv1um dr. Kadas Kal- _ Lakitelek állomás 1•8 hoz- ni Harka"n f • d "  - l.d1U 
1 t tartlisl fii llksé I pálya esterl zakaszának dolgozói. Mun- .. . - - . . Y ur ore es máaho-,_. , enn

kájukkal n■zlnt! uJJávar�olü.11. ;_ állom.ts épOleult '} kollokv mmon. amelvet dr. mán egyetemi tanar. dekán zaiarult ahhoz. hogy a harma- t•á. 

(Mezó László felv.) Perényi Im, e egyetemi tan�r, zársza\ával ert véget. dik 11.egyedé i-ben első lett a L. J, 
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A magyar szakszervezetek 
alapgz.,.bálya értelmében az 
üzemekben, vállalat<J:knál, 
szolgálati helyeken lejárt a 
szak,,zel'vezeti szervek :meg
bízatásának határideje, Ép
pen ezért a SZOT E!nckségé
nelc határozata értelmében 
1962. ja nuár 15-töt áf)riHs 15-
ig a 1--a.,út terii.letén is meg
tartjuk a biza,1.mi, mü.helu- és 
sza.ksze-rvezeti bizottsáQi. vala
mint a m.ewebizottsár,i vá
la sztá.sokat. 

A szakszervezeti szervek 
beszámolói és választásai fon
tos szakaszt jelentenek a szak
szervezet életében. A vezető
ségvá la.!!ztó tagguúlések el.ők.é
szitése. 

a beszámolók alapossága és 
a vita akfr,itása a szak
szervezeti életünk demok
ratizmusának újabb vi7.S-

gája lesz. 

Az alapszervezetek újravá
lasztása biztosítja a szakszer
vezeti munka megjavítását. a 
hibák bírálatának megerősö
dését, a · vasutas dolgozókkal 
,:aló kapcsolat me-uszilárdítá
sát. Az aJ.ap_ és középszervi 
választások segítenek feltárni 
a szakszervezeti munkában 
észlelhető hiányosságokat, hi
bákat, gazdagítják a szakszer
vezeti vezetőket a do@zók 
tapasztalataival. 

A bizalmiak segítsék elő, 
hogy minden szakszerveze
ti tag tevékenyen vegyen 
részt ebben a fontos mun-

kában. 

hajtani. akik -példa.mutatóa.k 
voitak és most is azok, nem
csak az ellenforradalom elleni 
harcban, hanem a termelő
munkában. a politikai és y 
gazdasági élet különböző te
rületén. 

Akik viszont a v�zetői 
ponton nem felellek meg 
a követelményeknek, azok
nak ezt világosan, öszln
tén és pártszerűen meg 

kell mondani. 
A választásoknak az egész 

szakszervezeti munka megerő
södését, a szakszervezeti de
mokrácia kiszélesítését, szak
szervezetünk töm.egk,apcsola.
tának megjavítását kell ered
ményezni .  

Az el.következencl,ő választá
sok alkalmával Wbb ezer 

szakszervezeti tag él majd a 
szakszervezeti alaPSza bályban 
biztosított jogával, bírálja a 
funkcionáriusok tevékenysé
gét. A beszámoló taggyúlése
ken minden bizonnyal feltár
ják a műhelybiwttságok. szak
szervezeti bizottságok. megye
bizottságok munkájában mu
tatkozó hföákat, elmondjálc 
ta.pa,szta:ilataikat és sok ért-é
kes javas!a.tot tesznek a dol
gozók. 

Az értékes javaslatokat 
gyűjtsék össze és ezeket 

terveik készítésénél ve-
gyék figyelembe. 

A legfontosabb soron lévő 
fela-datokra a taggyűlés hoz
zon hatw;ozatot. A választás 
után minden műhelybizott
ságna!k és szakszervezeti bi
wttságnak kötelessége intéz
kedéseket tenni azért, hogy 
minél 1111orsa:bban �gszün
tessék a. dolgozók altal feltárt 
hibá·kat és megvalósítsák a ta
gok l>elues javaslatait. 

A szakszervezeti választá
sokkal alap- és középszer
veinlc ér:ié-k el. hogy 

a szakszervezeti aktívák 
fokozottabban törődjenek 
a vasutas dolgozók min-

dennapi problémáival. 
Az eddli,in,H határozatta bban 
fel ken lé"J)rrünk a vasutas 
dolgozók törvényben biztosí
tott jogainak megvalósitásá
érl:. Az alapszervezetek újra
választása segítse elő, hogy a 
szakszervezet termeU$i tö
mewnu.nkája. erősödjön. a szo
cialista. munkaversenu méa 
nagyobb tömeget átfogó moz
galommá fej!ődjön és az ön
tudaton alapuló vasfeg11eLem 
a. vasút területén meavalósu.l-
jon. 

Bán Ist-ván, 
szervezési és káderosztály 

vezetője 

Magyar vasutasok Belgiumban 
Szakszervezetünknek lübb idrajüket nem sajnálva min

dent megtettek an na!, érüe
kében. hogy kis csopo1 i unk 
jól érezze magát. 

való visszatérése t:.n el-
bocsátják munkahelyé,·ül a 
látogatót. 

éves kapcsolata van már a 
belga vasutasokkal. 19;!1-!lcn 
is, mint már néhány e,·
ben. belga vasutasok jú,t;ik 
Jl.f1Z4NOro-rsz.ágon, s magyar A belga nép a bé�él akarja 
vasuta ·ok egy csoportja lá-
togatott Belgiumba. Elmondták. hogy ezek a 

De a belga nép, aki ugyan 
nem foglalkozik annyi.:a a 
politikával, amennyire hely
zete megkívánná, gyűlöli és 
elítéli a fasizmust. es Ya
gyik a békére. Fájó SZÍV\ el 
mesélték. hogy Liege-ben és 
más belga városokban újra 
a német, csizmáktól hango
sak az utcák. De már lehet 
olyan feliratokat is latni, 
hogy . ,németek menjetek ha
za.", vagy mint a braban1i 
iskola melletti falon - , Trt -
1 épni az  Atlanti S;;;ö,·•e sfg-

A latogatásnak keltős cél- •látogatások nagyon felnyí
ja volt. A csoport ta0 .iai totlák a szemüket, rrnvel a 
szabadságukat kívánták tói- belga sajtó és rádió nem 
teni Belgium egy kis ,·.\- foglalkozik a �emok.:ahkus 
rosában, hogy onnan kirJn- , országok ered,inenyen:e], ha
dulásokat tegyenek "' te'"I-

1 
nem ellenkezoleg a 1

.

eglehe
gerparthoz. s Belgium mJs tetlenebb dolgokat - pl. hogy 
nevezetes vidékeihez. éhezünk és rongyokban Ja-

A pihenés és szó,·al<ozás runk - t<;_rjes�tik rólunk. 
meilett politikai jelentű5égc Nem egyedulftllo az o�:va!"' 
és eredménye is volt az eset, hogy Magyarorszagrol ből!" D. L: 
utazásnak. Ez mégmutatko
zik abban is. hogy a s�a
bad Szakszeiveutek Nem
zetközi. Szövetsége és a:, 
FGTB (Belga Általános Mun
kás Szövetség) Végreh'l)tó Bi
zottsága határozatban 1iltott 
meg n1indennemű kapc'io1at 
felvételét az SzVSz-hez lai -
tozó szakszervezetekkel. s 
ennek ellenére a belga vas
utasoknak volt bátor áll,:.ik 
szakszervezetünkkel ezt a cse
rét lebonyolltani. Ez a tény 
is mutatja azt az erjedést 
s azt az ellentétet. amely a 
köZ'épszervek és az FGTB 
felső vezetősége között ,cnn
áJL 

Hétféle szakszen ezeti 
irány.i:al 

A belga sza.kszervezzti 11.oz
gal-0m legfőb b  jellem:óie , a 
nagyfokú megoszt?tt.sag. 
Mintegy 7 szakszet·ve1.eti 

Elutazott a magyar 
szakszervezeti küldöttség az SZVSZ V. 

moszkvai kongresszusára 
Brutyó Jánosnak, a Szak-

1 

A küldött,,ég búcsúztatására 
tanács főtitkárának vezetésével a Nyugati-pályaudva:on_ meg
nove:nt:er 28-án elutazott jelent Somogyi Mtklos, az 
Moszki:ába a Szakszervezeti MSZMP Politikai Bizottságá
Világszöi.:etség V. kongresszu-

1 

nak tagja_ a Szaktanács elnt
sán részvevő �agyar szakszet·- ki!, v_al'.'-mint .'.'- Szaict_anács el-
vezeti küldöltseg. noksegenek több tagJa. 

Dieselelektromos oriáskomp 

A Krasznoje Szormovo gyár h:üemeletes háznak is megie-
1 kollektívája új, nagy munka- lelne. 
1 győzelemmel ünnepelte az A komp kapacitása 30 

SZKP XXII. kongresszusát. négytengelyes vasúti kocsi 
A gyá1i kikötőből kifutott a szállítása. egyenként 50 ton
Volgára, egy az üzembe': �é- na teherrel és 300 utassal. A 
szült dieselelektromos onas- Vl;lsúti órtáskomp a Szovjet
komp amelyet a Kaspi-te-n- szkij Azerbaj�zs!L'; _nevet ' 

k 'd „ kapta. Üzembeall1tasa Jelen-geren _h�lyezne - _maJ u��-
tékenyen megrövidíti a közép-b� _vasuh szere_l��nyek szall'.- j ázsiai köztársaságokból a 

tasaTa Az onask_omp ter- Szovjetunió déli részébe. vagy 
jedelme 2500 négyzetméter, 

1 
megfordítva, irányuló áruf� 

hosszúsága 133,8 méter. Ma- leségek szállításának idótar-
gasságra nézve pedig egy tamát. 

Félmil l ió vasúti és közü_zemi dolgozó 
sztrájkol Franciaországban · · - - ·-0

-� 

� _ . � Í1 !.: ! \.- • 

A választások során ügyelni 
kell arra, hogy pártunk -veze
tése, célkitűzései szervezete
inkben m.em-ele!ő érvénure 
jussanak. El kell érnünk. hogy 
a választások alatt a szak
szervezeti szervek összetéte
Uiloben megerősödjenek. Ezt 
úgy érhetjük el, ha a dolgo
zók véleménye alapján a leg
rátermettebb, a szocializ
musért harcolni kész. a szak
szervezeti munkában eddig is 
helytálló, becsületes és öntu
datos kommuniaáknt és pár-. 
tonkívülieket javasolnak a ve
zetőségbe. Olyanokat, akik be
bizonyították, hogy alkalma
sak és képesek a párt politi
kájáért küzdeni és azt végre-

Pádár Béláné Hatvan .Uo.más jegypénztá..- aorplmas mun.11:bal, 
fegyelmezett �lselk�désevel kivívta felelie.sel elismerését. Pénzlá:r
hiánylata még egyetlen esetben sem Tolt. Pádár.né a.z idén Kiváló 

irányzat múködilc, s ezen l:,e
lül legjelentősebb a sz.1c;a
lista párt irányítása al&tt 
működő FGTB. Leg.fe!ső ve
zetősége széisöjobboldali, re
akciós, kommunistaellenes. 
Megtévesztő reakciós politiká
ja mellett is van tekintélye 
a dolgozók előtt, mivel min
dennapos munkájának jel
lemzője a gazdasági követe
lésekért folyó harc . . A kom
munisták - 'és 'a tnunlt"ásosztály 
nyomásának eredményekép
pen jelentős szociális jutta
tásokat és viszonylag magi::s 
életszfnvonalat tud biztosítani. 

November 28-án, kedden •reg- Az ipari üzemek nagy részé
gel fél rrnllió vasutas és köz- ben áramhiányában, szünetelt 
üzemi dolgozó lépett sztrájk'la a munka. Számos hivatal és 
Franciaországban. A francia iskola is zárva maradt. A 
vasutakon hajnali 4 órától le- sztrájkhoz a pá.iizsi repülőtér 
állt a forgalom. Nem közleked- alkalmazottai is csatlakoztak. 
nek az autóbuszok sem. A 24 órás általános, munkaP�izs?an �-- taxi�oförök egy beszüntetés megbénította Fran-

dolgozó lli&llo.-t kapott 

Nagyok az e!lentJtck a 
tagság és a Legfelsőbb 1·e:e
tés között. A közép,zervek 
vezetői is kezdik átére,.ni 
annak a jelentőségét, hogy 
szükséges volna az SzVSz
hez tartozó szervezetekkel is 
kiépíteni kapcsolataikat. Ha
bár az egyik vezető el
mondta hogy amennyiben 
elfogad�a egy magyarot·s1.ági 

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

Vasu,lasok véleménye 
az SZKP XXII. kongresszusáról' 

Nem kétséges, hogy az den területén megvalósul a 
SZKP XXII. kongresszusa nők egyenjogúsága, amely ed
napjainkban is a nemzeükö- d:ig is rengeteget fejlődött, 
zi. sajtó és a közvélemény töikéletesedett a S:rovjetunió
érdeklödésének lközéppontj,á- ban és nálunk is. 
ban áll. !gy van ez nálunk Kalmár Mihálvné személy
is. Barátainlk!kal., mun:katáx- pénztárossal csa8c néhány 
sainlk!kia.1 gy,alk;ran besziélge- szót vM,thattam, mert solk 
tűnk azokról a k>érdésekirol munkája vo1t. De amit el
és f&k.ént azolkról a ragyogó mondott, albból kiviláglik, 
perspektívákról, amelyeket a hogy ó is :figyelemmel ki
XXII. lkon,g:ressrus tárt a sérte a Mosz'wából érJl:ezó 
swvjet nép és az egész SZJO- bes2lámolókat. 
cialista tá!bor elé. Hogyan 
vélekednek a dolgozók erről 
a nagy jelen,tóségű kongresz
szusról munkahelyemen, Bu
dapest Déli állomáson - er
ről számoldk be az alá'bb'Wr
ban. 

S:rolgá1ati helyén beszélget
tem Sárosi István váltóke
zelővel. 

Számunkra is biztató 
- Annak idején a rádió

ban meghallgattam és azóta 
olvastam a XXII. kongresz
szuson elhangzott beszámo
lókat. Az elhan,gzott prog
ram a kommunizmus épí
tésének útjá,t jelöli meg. 
S2lá:munk1.-a is biztatást ad 
ez a program, hogy jobb 
mu.nlkát végezve kövessük a 
szovjet emberek példáját. 

K�cs Jánosné, állomá
sunlk szal]c-raervezeti bizottsá
gának nőfelelóse, így véle
lkedett: 

- Nyugaton is nagy vissz
lhangot !keltett min,fütz, ami 
az &ZKP XXII. lkongresz
szu.sán e1hang:rott. Remélem, 
gondolkodóba esnek az im
perialisták, hogy célraveze
tő-e a békés megegyezés 
elől minduntalan kitérni. Nő 
vagyok s számomra külön 
öröm, hogy a kommunizmus 
építése wrán az élet min-

Ragyogó tárlatok 
- Engem külooösen meg

ragadott Hru:sC.!!OV elvtárs 
beszámolójának az a része, 
amely a két világrendsrer 
versenyével foglalkozott. A 
kapita<lista országok az el
múlt öt e;ztendő afatt két 
vá.lságoo is kereswillmentelk 
és erősen megin,gptt Angl:ia 
és Francíaorszáq nagyhatal
mi pozíciója. Ugya.nalklkor új 
ellentétek jelei is mutatkoz
talk az imperialista orsm
gok között. Velük szemben 
egyenlet.esen és éV'I'ŐI évre 
fokoz.ódó volt a Srovjetunió 
és a töblbi szocialista Ol"S2lág 
gazdas:ági fejlődése és to
vább erősödött az ol'S2Já
gaink és népeink körotti ba
rátság. A XXII. kongress:zu_ 
ron el,fogadott nagyszerű terv 
ragyogó távlat.okait nyit meg 
a szovjet nép előtt és a 6Zá
mtmklra is jó példa. 

A vonatvezetölk s2JÜ.ntele
nül figyelemmel kísérhetik 
az uitazóközönséget is. Hor
váth Ist1,-án vonatvezető el
mondta, hogy a kongresszus 
ülésezésének napja!iban szin
te minden utas újsággal 
szállt fel a vonatra. Meg
élénkültek a vonatban szo_ 
kásos beszélgetések. melye
ket vitának aligha !llevez;het-

nénk, hiszen a kongresszu- meghívást, olyan sajtókamson elha;ngzottaJk a legtöbb pányt indítanának ellene, embernél csak helyoolé&t vál- ami veszélyeztetné pozíció-
tottak ki. 

, 1 

ját. 
- Nagyon fontos tanulsa- Belgiumi tartózkodás'..lnk sc-gaklka!I. szolgál valameny- rán alkalmunk volt ta lalnyiünk számálra a XXII. kozni olyanokkal, akik már kongresszus - mondta Hor- jártak hazánkban. Nagyra. Er

váth elvtárs. - Az a felada- tékelik a Magyarorszúqon lá
tunk, hogy gondosan tanul- totta.ka.t, és jó propagandis
mányoZ1Ju:k: a ko,ngresszuron tái népi demokratikus -rend
el.hangzottalkat, mert a helyes szerünkneT,. Jgaz baráti sziv-
utat mutatják nekünk is. vel próbálták viszonozni azt, 

Foki István amit Magyarországon kap-
&2ll:>-titkár tak. Anyagiakat és szabad-

..... .., .. , 

A szakszervezeti bizottság megtette a magáét 
A debreceni, fú

_
tőház szak-

1 

nyeiért nen:csak a s�ak�zerv_e
szervezeti bizottsága munika- zetet terheli a felelosseg. Sot, 
tervében rögzítette hogy elsősorban a gazdasági veze
idejében hozzálátnak a téli tők feladata ez. Ha esetleg 
feladatok előkészítéséhez. A1 valakinek kétsége lenne efelől, 
ok,tóbel'ben megtartott SZB- az olvassa el az MSZMP VII. 
ülés után az aktívák hozzálát- kongress:2'.5ának erre vonat
tak a munkálhoz. koző megállapításait, márcsak 

Hogy mit állapítottak meg? hasznos ismétlésként is . . .  
Számos problémát. A többi B. Gy. 
között javasolták, hogy a 
pályafenntartás gondoskodjék 
a széntéri fürdök lefolyó csö-
vének meghosszabbításáról. a 
motorszín előtti vágányköz.ök 
vízte!enítéséről és a beton 
járda javításáról, a fiókmú
'hely meszeléséről, a vízdaru
aknák környékének betonozá
sáról és az utazó személyzet 
öltözőjében a csigalépcső át
építéséről. 

Ezeket a hibákat nem először 
teszik szóvá a debreceni fűtő
házban. De az illetékesek nem 
veszi,k figyelembe a szakszer
vezet észrevételeit. Sőt még 
csak válaszra sem tartják 
méltónak a szakszervezeti 
bizottságot. 

Ez nem helyes. Hiszen a dol
gozók rossz m'l.lllkakikülmé-

.JavÍtandó ja..~Ítás 

Három héttel ezelőtt fejez
ték be Szob áUomáson a. VI. és 
VII. vágányok szabályozási 
munkálatait a váci pályafenn
taTtási főnökség dolgozói. 

Ha most végignéz valaki eze
ken a vágányokon. bizony el
csodálkozhat A hullámvonal-

1 hoz hasonlítanak máris a. vá
gányok. Az ilyen javítás nem 
segíti a. forgalom lebonyolítá
sát. Helyes volna, ha az illeté
kesek meggyőződnének erről 
és vágánymé,-ő kocsit küldené
nek Szobra.. Szükség lesz a ja.
vitás kijavítására. 

P, L, 

resze 1s sztraJkba lepet, A vll- . . , 
lamosmüvek dolgozói reggel c1�ors� eleté\ A d�_lgoz�k 
6 órakor szüntették be az 

I 
nundenu:t egysegesen kovettek 

áramszolgáltatást. a gázművek a CGT es a keresztény szak
csökkentette a gáz nyomását. szervezetek sztrájkfelhívását. 

Ntilunk rosszabbak a munkakörülmények 

Levél Franciaországból 

Kedves Elvtársak! 
Guy Thibaut elvtárs, a dijoni va.sutassza.kszervezet titkára 

beszámolt nekünk a. budapesti műhelyekben tett látogatásáról. 
Elmondotta., hogy a ti fejlődő mü.helyeitekben a még szebb 
jövő felé haladó országotok kocsinyített mását látta. Ami a 
legmélyebb benyomást gyakorolta Thiba.ut elvtársra., az a mun
kakörülmények közötti különbség. Itt a mi kocsijavító, villa.
mos_ és gőzmozdony karbantartó műhelyeinkben va.nna.k olyan 
munkások, akik megfeszített ütemű munkát végeznek. Ez a. 
munkatempó fizikailag és idegileg egyaránt kimerítő. Akadna.k 
köztünk olyan munkások is, a.kiknek el kell viselniök egyes 
művezetők és múhelyfőnökök önkényességeit. A kapitalista 
állam kiszolgálói. leginkább a mi szakszervezetünk CGT veze
tőit és ha.Tcos tagjait figyelik. Ez az elnyomás még erősebb 

lett azóta, mióta Franciaországban De Gaulle tábornok lett 
a.z államfő. De Gaulle és kormánya támadást intézett a mi 
élet- és munkafe!tételeink ellen. Ez a támadás úgy élesedik, 
a.milyen mértékben terjed az algériai háború és a fegyverkezési 
verseny. 

A támadások ellenére, amelyeket De Gaulle személyes 
hata.Imával az alapvető szabadságjogok, sztrájkjog, sajtósza
badság, gyülekezési és tüntetési jog, ellen intézett, a monopó
liumok politikájával szemben az ellenállás növekszik. Az év 
kezdete óta mi két sztrájkot Tendeztünk sürgős követeléseink 
kiharcolására. 

Legutóbb szeptember 27-én a dijoni gördülőan11a.11 és voo
ta.tási szolgálat munkásainak egy része beszüntette a munkát 
és félóráig tüntetett a magasabb bérekért, a heti mm,kaidő 
leszállításáért. Sajnálatos módon csa.k a mi sza.kszerve2:etünk 
és a keresztény szakszervezet hívta. fel sztrájkra a mu.nká.sokat, 
a. többi ellene volt a sztrájknak, Ebből a megosztottságból az 
származott, hogy a. mozgalom nem volt egységes. 

Mindezek ellenére mi rendszeresen szervezünk töme11moz
galmakat követeléseink, az a.lgériai béke, a demokrácia érde
kében. a reva.nsi•ágyó német militarizmus ellen és a berlini 
probléma. tárgya.lások útján történő békés rendezéséért. 

Hogy ezek a. mozgalmak sikerre vezessenek. igyekszünk 
elhárítani azokat az akadályokat: amelyek az eguséaqel szem
ben ma. még fennállnak. Nehézségeink ellenére bizalommal 
készülünk a jövő elkerülhetetlen harcaira. 

Munkatársaink nevében teljes sikert kívánunk nektek a. 

mindennapi munkához és ahhoz a harchoz, amelyet a békéért 
és a szocúi lizmusért folytattok. 

Testvéri üdvözlettel: 
Maurice Garaudet. Georges Baillet, 
Georges Mestas, Alexandre Billon 
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Há rma n a k i tü ntetett ú j ítók közü l  
Számo6 Üjít.ót tüntettek ki legutóbb a vasutas újítók tanácskozásán. A kitüntetettek újító munkájának méretei, eredményei különbözőek voltak ugyan - ez jutott kiíeje-2Jésre a kitüntetés fokozataiban -, de abban valamenynyieo megegyeztek, hogy a műszaki, technikai haladás első soraiban iküzdenek. 

Arany 

Bede István Bede István főintéző a kiváló újlt.ó kitüntetés aranyfokozatát kapta. 48 éves, 23 éve dolgozik a vasútnál. Jelenleg műszaki rajzoló a vasúti főosztály 6/ A osztályán. 
- újításom, amel11éTt most 

Jött ez a pénz. mint egy főnyeremény. örült is a felesége, meg a fia. Ruházkodásra és bútorra költöttek belőle és most egy kis családi há.7.at építenek Abonyban. Amikoi:: az újítási terveiről kérdeztük, csak ennyit mondott: 
- Néhán11 munk4társammal 

egy érdekes újítási terv meg• 
valósításán dolgoiom. Majd 
11kkor beszéljünk róla, ha már 
sikerült megcalósítani • • •  

Ezüst 

Komáromi János gépészmérnök, irányító tervező a Vasúttervezőnél. Ezüstrokozatú kiváló újító !kitüntetést kapott. A 40 éves mérnöknek eddig három újítása volt. Mindhárom a vasúti biztosító berendezésekkel kapcsolatos. Az utolsó és legsikeresebb újítá.ssát ,.kínai szekrény" néven emlegetik a szakilcörökben. Az újítás pontos neve: ,,összerak
ható áramszolgáltató berernre
zés elektromos vasútbiztosító 
berendezéshez." Alapos munkát kívánt ez az újítás, amely lényegében kollektív munka gyümölcse.<éot jött létre. Komáromi János dolgozta ki a berendezés elvi és áramköri felépítését. Zeffer 
József a konstrukciós felépítést tervezte meg, Pál Lajos, 

• kitüntetést kaptam, 1960-ban 
3,5 millió forint megtakarítást • 
hozott a népgazdaságnak -válas2JOlta kérdésünkre Bede István. - A kitérőkben alkal
mazott ,�'lSZékek wá.rtását módosítottam. Ezt az újitást megelőzte az útátjáró sínszé
kek guártását módosító ja.vas
latom, - Mi adta az öUetet? 

- A gépjavító vállalatnál 
járva láttam, hogu az udvaron 
k.ét nagy halomban sok ezer 
geolemez rozsdásodik. Az út
átjcíró rinszékek wártá.&i so
rá11 váltak feleslegessé: ezek. 
Javasoltam, hofl'II ezeket meg
felelő méretú leme.zekket he-
geMZék össze, s Ííll/ felhasz- Jt-- J-

1tá.lhatók 4 kire-ró síns.zékek- Pataki Márton é6 Dem61l J6-
1!él. Az útátjáró sinszékek zsef a tervek kidolgozásában 
sn,ártására 'Jled:iit:- :.4,n;_:14::. ivétt:reszl 
vas-oltani, h0(11J az alap- Mi sem jellemzőbb a tárg.. 
lemez elhawásá.val köz- újítók mllflk-ájának font056á-
vetlenül hegesszék a geol.eme- gára, mint, hogy Zeffer József 
zeket. Rájöttem., s be is bizo- megkapta a kiváló újító kitün
n11itott4m, h0(71J túlzott volt az ietés bronzl'okozatát. 
óvatos.ság. Megtakaríthatók az - Miért kapta a berendezés 
a.ltlpllemezek, a. geol,emez dara- a „kínai szekrény" nevet? -
bokat közvetlenüt egym,<Í$hoz kérdeztük Komáromi János-
lehet hegeszteni. tóL Elmondta Bede I&tvá.n azt is, - Mert kínai exportra "1/IÍr-hogy az első újításáért 12 e2ier tott,i taval11 az BM Villamos forintot, a mé.sodikért lGO .,.,..er E!ősze-reló Vé:l?alat közel másforint jutalmat kapott. úgy félmiUió forint értékben. En-

nek alapján kaptuk az újitási 
díjat, mel111tek felét, 26 ezer 
forintot nekem adták. újítá
sunk Kínában nagyon jól be
vált. Remélem, rövidesen itt
hon is több hell/f!n fogják al
kalmazni. Automatikua szer
kezete rendkívül biztonságossá teszi a vasúti biztosító be
rendezések működtetését. 

Bronz 

D& Si.ndor Dér Sándor, a MA V Gépjavító OV veretóje hat újító társával a Grower gyűrű gyártásának fejlesztését végezte el és ezért megkapta a kiváló újító kitüntetés bronzfokozatát. A Grower, vagy másképpen kettós csavarbiz;tosító gyűrűk korábban nyugatról importált acélból kész.ültek. Dér Sándor és társai olyan új megmunkálási és edzési módszereket dolgoztak ki vállalatuknál, amelyekkel hazai anyagból a korábbinál jobb minooégű és olcsóbb Grower gyűrűket lehet előállítani. - Nem 1:olt könnvú az újí
tás megvalósítása - mondta bes�etésünk alkalmával Dér Sándor. - Amikor ez végre 
sikerült, a szakvezetők alig 
aka1'ták elhinni. hOQll Magvar
országon e1111áttalán megoldha,
tó ez 4 müszaki probléma. Az újítók azonban mindent bioonyítottak. 1960-ban 4 millió Grower gyűrű gyártásánál 2 millió forint megtakarítást érre'k el a minőség javítása mellett. . . . .  _ 

- Orü tem a kiváló újító 
kitüntetésnek és tov<ibbi újt• 
t,ásokkat is szeretném -,egíteni 4 vasút munká;át. Szükségünk 
V4n az ú;ításolcra, hoVU minél 
termeléken11ebben és gazdasá
gosabban dolgozhusu.nk mondta Dér Sándor. ő is említette, hogy vannak további újítási fiervei - például újszerű sínszállító-kocsi építése -, de bővebben nem nyilatk02'0tt róla. Nem jó elsietnl az ilye1,mit . •• 

Őszi forgalom és téli felkészülés Bobán 
- Za.va�la71ul meQJJ tui- 1 háza1: épített az - zel. Mun

lunk az őszi J"O,ga!Qm. Csak katársai szabad na,pjaikon 
októberben volt baj a kocsi- rendszeresen segítettek neki. 
kiha.sználással. 90 s::á.::4l<l1i,os Miért említjük ezeket, 
vo� az ercd1r.énviLnk. Meg- amikor tulajdonképpen az ószi 
jewzem. a száraz culwrrépa, forgalomról írunk? Azért, o�ta ezt a lúbá.t. Nem keU mert ez a közösségi szellem 
széwenkeznünf. 4 harmadik most is megvan és az ö,,;:e.i for
nege11dévben elért eredm.é- galom sikerének legfőbb biz
n11eink miatt. m,,rt a kocsitar- t01Sítáka Boba állomáson. 
tózkodásban 106,5, a kocsiki- Nem jelentös a helybeli kO
has..�lásban 115,7 százalékot e, ifeladás és érkeztetés. Eddig 
értünk el - hallottuk Boba 60 vagon cukorrépát szállitotállomásWnö.kétól, Kiss Lajoi- tak el innen, s még legalább tóf. ennyit küldenek Sárvárrit, a Azt is elmoodla, hogy ió a cukorgyárba a környékbeli kollektív szellem és nincs pa- tennelőszövetkezetek. Jelentős nasz az állomás dolgozóinak viszont az állomás átmenő formunkafegyelmére sem. Az ál- galma. Ht ágazik el Ukk felé a lomás és a pályafenntartási szombathelyi fővonal. S az átszakasz dolgozói közösen vásá- haladó tehervonato. rendszeroltak e4!.Y televíziót. Szabó rint elegyrendezést is végeznek 
JóZ3ef, az egyik forgalmista, az állomáson. 

Ai első tél előtt Látogatásunk alkalmával a piros tanyérsapkát a 26 éves 
Tarczai József forgalmista vise1tie. Csak január óla önálló forgalmi szolgálattevő. 

minden váltásban két váltóőr volt. A szombat.helyi igaz.gatóság állapította meg, hogy ide két váltóőr sok, a gyakorlat pedig azt mutatja, hogy egy váltóőr sokszor kevés. 

leté1res�i felülvizsgálják korábbi döntéruket. 
Felkészültek a hideg időre 

Boba állomás mellett talál
juk a veszprémi páJ11afefl:ntartá.si fónökség IV. szakaszát. Ez a szakasz 31 dolgowjával 
CebldömölJctól Ajkáig végzi a fővonal és az állomási vágányolc karbantartását. Az 56 km-es vonalon Bán-Korsós Béla irányítja a munkát. 

- Fdloé.szüUünk 4 télre -, mondta bes?.élgetésünac alkalmával a pá!yamester. - A 
ki;elölt helyeken felál,lítottuk 
a hósövény-táblákat. Az ör
he!11eken elege-ndö lapát áll 
rendelkezésre, az eseileges hó
akadályok elhárítására. 11.ven
kor a köniuél\:beli fah:ak i& se
gítséget adnak. A riasztási 
tervet megbeszéUülo a hel11i 
t4nácsokka1. Amint mínusz 10 
fok alá süllyed a sínek hőmb
séklete, vo11algondozóink na
ponta kétszer végeznek majd 
vonalbejárást. 

- Először veszek részt az 
ősZi forgalomban és úgy érzem, eddig jól ment a munka -, mondta a szőke fiatalember. - Tapasztal.t t•áltótársaim 
tanácsaikkal sokat segítenek 
nekem, h'og11 én is a legjobb 
módszerekkel irányítsam az 
állomás forgalmát. 

A sűritett vonalobejár:í.sra azért van szükség. hogy időben észrevegyék a hege<;ztett EtTÖl az oldalról történik a síne'.� esetleges repedését. Talegtöbb tolatás. Amikor 2 vál- Taly nem volt semmi baj. tóör volt itt, a,kkor az egyik mégis szükség van a fokozott 1 yezető váltókezelő volt, s;;o elővigyázatosságra. Gondoltak 1· forint mun:mköri i>i,rrel. A aITa is, hogy a hideg időben létsz.ámcsökkentéskor azt ígér- meleg kávét kapjanak a pát.ék, hogy a több munkát a ve- lyamunkások. Megszervezték zetö váltóórök bérének emelé- a kávé főzését és azt is, hosével honorálni fogják. Furcsa gyan jutta56á�� el majd a nyHt 1 módon történt ez. A kétszeres • 0 . t bé "kk vonalon dolgorokhoz. 

A ne1nzetközi és belföldi szen1élyszlillítlis 

soron/evő f eladat,1i 
Az utóbbi időben a vasúti új kocsi beszerzésével enyhíszemélyszállításban is mind tettük. A második ötéves terv jobban érvényre jut a párt és perspektívái pedig a személy

a kormán11 helyes politikája, kocsipark további 6,8 százalé-1\Iegszünt például az a helyte- kos bővítését, az ülőhelyek 1en gyakorlat, hogy a személy- 15,6 százalékos növekedését írvonatok háttérbe szorulnak a ják eló. Mindez a második öttehervonatokkal szemben. A éves terv utolsó évében várvasúti szállítás műszaki fej- ható 406 millió utas kényelme
lesztése is jelentős fejlődést sebb, gyorsabb és kultúráltabb ért el. Személyvonatainl, zsú- / elszállítását teszi majd lehefoltságát közel ezer korszerú tővé. 

, ·agyobb gondot a gyor,r� onatok mcnelrendszerü közleledésére 

járatokon sem tudunk megfe
leló kocsikat közlekedtetni. 

Kul turál lahb személyszállílást 
Az utazóközönséggel közveUenül érintkező vasutasok magata!·tása lényegese.., jobb, mint a korábbi évekt,en volt. Ma mát· eg)Te több olyan jegyvizsgálót látni, alti fel- és leszállások alkalmával segítséget nyújt a gyermekes anyáknak, az idősebb utasoknak, s az állomások nevét, a vonat Ha eredményeinket Yizsgál- nat gépje már indulás előtt tartózkodási idejét nem felej-juk, megállapíthatjuk, hogy az szolgálatképtelenné vált. ti el bemondani. idén is léptünk előre. Sze- Emiatt a vonat 17 perc késést A téli időjárás viszonyai kö-

mélyvonataink 97,71 szá=aléka szenvedett. zött a kultúrált utazás bizto-
köz!ekedik menetrend szerint. Sok javítani való van nagy sítása még fokozottabb, körülA nemzetközi és belföldi pályaudvarainkon a vezetők tekintóbb munkát igényel grorsvonatokná! azonban még módszereiben. Nem egy helyen minden vasutastól. Az a mozakad javítani való. tapasztalható, hogy elnézik a donyvezet6, aki a minden Az idősebb vasutasok bizo- szabálytalan. fegyelmezetlen áron való széntakarékosság nyára jól emlékeznek azokra munkát. miatt rosszul fűti a szerel-az idökre. amikor a tőkés vas- vényt, vagy az az állomási ko-út vezetöi megkövetelték, hogy GazdálkodJ·unk 1.obban csiintézó, akinek felületes a gyorsvonatok másodpercnyi munkája miatt dermesztő hi-
pontossággal közlekedjenek. a személykocsikkal degben a peronon és a lép· Amint a gyorsvonat belépett csőn utaznak az utasok, akar-a szomszédos rendelkezési Rendelet írja elő, hogy ide- va, akaratlanul is csorbát ejt szakaszról, erről az állomás- gen telepállású kocsikat az a vasút becsületén. főnöktől kezdve a szénrámoló igazgatóságok nem használhat- Az állomási technológiai munkásig mindenki azonnal nak fel. Minden szeméZ11koC8it utasítások mind több helyen tájékozódott. Ha a tőkés vas- a kijelölt telepállomásnak kell nyújtanak biztos alapot a te1-vút érdekeinek megfelelően foglalkoztatni. Ennek ellenére szerű munkára, a jó munkailyen nagy tekintélyt biztosí- ma is elöfordulnak visszaélé- módszerek állandósítására. A tottak a gyorsvonatoknak. sek. A november 7-i ünnepi jövőben el kell érni, hogy a akkor ma, amikor a vasúti személylorgalom zavartalan technológiai utasítások - küszemélyszállftás is a dolgozók lebonyolítása érdekében a lönösen a nagy pályaudvaroérdekeit szolgálja, még a ré- debreceni igazgatásának el- kon és a határállomásokon -
ginél is nagyobb fegyelmezett- rendeltük az 1721/II. mentesí- már az adott menetrendi idó
ségre, pontosságra van szük- tó személyvonat közlekedteté- szak előtt kidolgozásra kerül
ség. sét. A vonat közlekedteté,ere jenek. Ez azért is fontos, mert A menetirányítók és a for- a kiadott utasítás ellenére sem a következő menetrendi időgaln1i szolgálattevők munká- ke-rült sor. Emiatt a menet- szakban tovább kell növelni a jában például sürgősen meg r�ndszerint közlekedő V?nat- személ11szál!íf6 vonatok utazá. 
kell változtatni azt a hamis nal olyan nagy volt a zsufolt- Bi sebességét. 
szemléletet, mel11 szerint, ha a ság, hogy még a lépcs�_ön is Feladataink nem könnyűek. 
gyorsvonat késik, nemcsak a lógtak az utasok, sót_ többen :tppen ezért, ha azt akarjuk, 
személ11- hanem nagyon guak- , lemaradtak a vonatrol. hogy tovább javuljon személy
ran a tehervonatokat is elöre Járműjavítóinkban is akad száUító vonataink menet
engedik. Különösen tapasztal- tennivaló. A magas személy- rendszerúsége, ku.ltúráltabb le• ható ez a hazánkba késéssel kocsi javítási állag miatt meg- 1111en az utazás, a végrehajtó belépő nemzetközi gyorsvona- lehetősen sok probléma jelent- sz.olgálat minden dolgozójá
tok esetében. kezik a személyszállító vona- nak 4 legjobb tudása szerint A fűtóházaknak is gondo- toknál. Szigorú tervsze-rüséget kell helyt.állnia a munka sabban kell felkeszíteni a kell megvalósítani a személy- 1 frontján. l4 · - � 17-én kocsi j 1 víiásra törtériő be- Császár László, a Keleti pályaudvaron fordult I állításánál, mert az egyenet- a 8. szakosztály helyettes elő, h-Ogy a 6602-es számú vo- len munka miatt a 1temzetközi vezetője. 

Egerben tartanak a té ltől 
A miskolci igazgat.ósághoz hogy óránként közlekednek a tartozó szolgálati helyek közül személyvonatok. A város neveelsőnek az egri csomópont zetességei az ország minden nyerte el a kitüntető élüzem részéből vonzzák a látogatócímet. Sikerül-e megismételni kat. az első félévben elért jó ered- No, meg ami az egri borokat ményeket? illeti, a látogatók mindig szí-
- Eddig rendben mennek a vesen koccintanak a külföldön 

dolgok - mondotta Simon is keresett egri bikavérrel, 
Mihál11 állomásfőnök. - A vagy leánykávaL 
harmadik negyedévben kocsi- Az egri dombok lankáin ter
kihasználási tervünket 109, a mett kitűnő minöségi borok 
kocsitartózkodási tervet 100 az állomás vezetőinek is sok 
százalékra teljesítettük. A vo- bajt okoztak. A vasutasok 
natok menetrendszerinti köz- lcözött ugyanis szép számmal 
lekedésében is eleget tettünk akadtak olyanok, akik szabad 
a terv előírásainak. lgy min- napjaikon alaposan a pohár 
den -reményünk megvan rá, fenekére néztek. Közülük nem 
hogy a második félévben is egy még szolgálatba is pityó
teljesitjük az élüzem szi11tet. kásan állított be. A számok mellett a külső, - Az ittasság ellen szigorú-az állomás tisztasága is sok «n felléptünk - mondotta az mindent elárul. A peronok és állomásfőnök. - Ebben a a várótermek gondozottak. Pe· 1 munkában a pártszervezettől dig az állomás meglehetősen és a szakszervezeti bizottságnagy személyforgalmat bonyo- tói is igen sok segitséget kaplít le. Azt lehet mondani, tunk. Az emberekkel való 

fogía.lJcozás, a nevelőmunka 
nem volt eredménytelen. 
Ahog11 csökkent az ittasság, ÚQI/ javult az állomás fegyel
mi heluzete. Az őszi forgalom idején az állomás darabáru forgalma is nagyobb, mint a korábbi hónapokban volt. Ebben az időben naponta 7� kocsit foglalkoztatnak. Havi leadásuk közel 20 OOO mázsa. Beszélgetés közben a téli forgalomra terelődött a szó, Egerben tartanak a téltöl. Az utasforgalom ugyanis tklen sem csökken. S mivel az Eger -Füzesabony között közlekedő kisgépek nem tudják jól átfűteni a hosszú �zerelvényeket, emiatt az utasok a jegy. vizsgálókat és az állomás vezetőit zaklatják. Pedig ők nem tehetnek semmit a fűtés megjavításáért. Ezt a problémát a miskolci igazgatóságnak kellene valamilyen módon megoldani. Ha már itt tartunk, a rossz világítást is szóvá kell tenni. Egyrészt az ott dolgozó vasutasok, másrészt a város megnövekedett idegenforgalmára való tekintettel üdvös lenne megjavítani Eger állomáson mind a helyiségek, mind a peronok világítását. 

-i-c 

HÁRO!\ISZAKASZOS 

DIESEL.l\I OZDONY 

Hallottun:. Bobán � jogos panaszt is. Horváth Jenö váltókezelő mondta el. hogy január óta egyedül teljesít szolgálatot az állomás Celldömölk J:elöli végében. Azelőtt itt ill 
�unkat_ 5 fonn,. ,, 1� úert- összefoglalólll. csak annyit: '  tés�el „Jutalmazták: · . . gy ;ól állnak az őszi forgalomban v�lJilk, a szorg;i.lmas váltóke- és o: téli felkészülésben a bo- 1 . . zelő., megérdemlik hogy a 1 1.- · ,..a P•cs, e.ászló, Sú1.e•r�.h�rvllr állomis engedélyes tllvlrisza korra nem bath . . ' t . , il ""' tlCl6U""'C. L- tarto,11,; a fiatalok koze. MunkAJAt azonban mlDdlg lelkiismeretesen, swrn e}y 1 1gazga osag • ez. fiatalos I•n41lleüel vépi 

Az októberi forrad4lomr61 
elnevezett, Lenin-renddel ki• 
tüntetett luganszkt Diesel• mozdonyg11árban elkészült a 
Z'!'E-3 tfpusú 6000 Ióe-rős, 
harom szakaszos Diesel-moz
don11 ef.s.ő példánya. Az új nagy teljesítményű gép a 

Szovjetunió északi és szibé
riai fóvonalain üzemel majd 
a teherforgalomban. Az új mozdonyóriás óránként 100 kilométer sebesség mellett is képes ftagy rakományú szerelvények továbbítására. 
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Takarékos fiatalok 
Kiváló dolgozó 

1 
1 

A va.�út_ ipa1i üzemeiben 
I 

hez még azt is hozzáadjuk, negyedi:;; eve folrik a KISZ- hogy ezekben a jármújavííiaf:31ok takarékossági és tisz- tókban számos maradandó lé- � tas
_:i

gi �ersenye. Az 19'61. �a-
1 

tesítmény őrzi a fiatalok tár- ! 
n1;a7 �-tol október 10-ig terJe- sadalmi munkáját, elmond-do 1doszak alatt hatjuk, hogy az ifik derekas 

533'7 fiatal vett részt a munkát végeztek, megérdem-
mozgalomban. lik a dicséretet. , 

,f\. Landler és a dunakeszi jár- .:-4- teljesítmények alapján a 
t:nűjavító fiataljait. mivel ko'.•:tk.e:? -�01:rend;_ a_lalmlt ki � 

1 Még egyszer a munkavédelmi őrségekről 
A központi vezetőség 1961 .  1. A vasut terul-e\én lévő dezéssel legyenek ellátva, hogy 

'Tle�elel<'.> t,izonylatokka:J nem a Jar::n�_1avitok _koz_ott : ,  
•.udták ,gazolni mit  végeztek 1. lts.al,i Jarniú;cwitó VV. 
az értékelesnél' nem ,·ette fi- 2. Szombatltelyi járműjavító t 
gve-lembe a bizottság. OV_. . • . • _ .  • 1 

1 Jumus 23-i ülésén beható:m üzemei:-ikné'.. szolgálati hel� e- a dolgozók megkapják és hasz
' foglalkozott a vasút munkavé- inken a mui, i<.avedelmi őr,é- nálják á -részükre kiadott ,·é

delmi helyzet.!ve:, a balese!.e:t get úgy kell megszervezni, dőfe'.sze:-elés-eke:. 
1 okaival, az üzem egészségügvi hogy a végrehajtó szo:gá'.at 3. ŰJyelnek a munkahely 

J\filyen eredménye/cet értek 3. 8_zekesfeher1•ari Jarmu.}<lv1-
el a fi<Ztalck a többi 'jármú- to� OV. . . _ .  • 

alal..7.!lásávd. területGn minden csoportban, rendjére és tisztaságára. 

lat·itó válwlatokn.ál' 4. S.olnoki ,armu;ai-ító VV. 
A balesetek m.;:clőzése «s muszal:b:rn legyen egy-egy 4. Figyelerr.mel kísérik, hogy 

A különféle társadalmi 5. D�brece_ni _Jár'!1_űia;vitó VV. · 
az üzen1cgé�z.s-:Jt::gyi he:yz.et n�unkl:tvéd�lmi őr-. a szolgálati ,·ezt'tő hogyan 

munkákból hulladék, színes 6. M1skolc.: JarmuJavito �V . .
. 

tém és ócskavas gyűjtésből . _ _  Az _ _  els? .  h�lyeze� es:::o..•.i 
ú.iitásokból. parkok létesítésé- ,armu,a

_
znto fiatalJai el�ye:- i 

i>ó1, facsemetél, ültetéséb5l. ték a sza�szervezet . elnoks..:
nem utolsósorban a termelés gé_�e� �·andorzá:zlaJát a_ ve- 1 

jsvítá$a érdekéb,;,n határozatá- 2. A munkavédelmi őrségek gondoskodik a biztonbágos és 
ban több�);: között feladatul önkeaie,.;�é:g alapján a szolgá- egészséges munka."-törülmé
szabta, hogy az eddigi t3p.isz- lati helyek és üzemrészek kü- nye!�ről. Ez irányú t.evékeny
talatok szerint iól bei. ált lönböz6 részlegeinek munka- ségül,ben támogatják és segí
munkavédelmi ű:·ségek szer• r,:!!l yeinel. dolgozóiból alakul- ik a szolgálati vezetöt. Fel
vezé�ét a szakszervezet min- nak. h ívják a szolgála1.i vezető fi-

fo'.rnzásával elért eredménye!, leiaro 10 00
.
0 formt penzJuta-

1 
K,';b�nya-relsőiól hét �t'ánl ba 

útján 
· lommal. A második he1yezett \ígazik el a vonal. F.unkivlil H 

den tisztségv!selője, aktívi,tá- 3. Az órség tagjait röpgyű- gvelmét az észlelt munkavé-

szombatltelµí 6000 a harma- 1Parielepe� kell _k!szolgálmuk. li;y ja �egítse elö. lésen V<-tlasztják a munkabri- delmi hibákra, mu1asztások-
!_öbb �i� forint gyú!t dik helyen végzett székesfe- 1 

�
g
�� �;�ti!;, !� ":,�1:;'á� ossze a .  fia.a.l_ok . ._!akare- hér�>ári jármúja�itó fiataljai 

I 
JuJ< az áll<?!"�• dolgozóinak. K�-

A munkavéde!rni órségek g,\dok tag·ai, rngy a szolgálati ra, javaslataikkal segítik azok 
szervezésjben t.1;>asztalt.3k, va- hely (m1íhel:;-). a termelési megszüntetését. 

k
�á4rl számlá.1a.n. pedig 4000 forint jutalomban �b";'ön Vizer Ferenc_ ,·á!to• 

Tekintely� összeg. S ha eh- részesültek. kez!:;. 1r.::.t:t �::f.:';,�n".,•�. •Ili' 

la.mim a fej1ódés tov;ibbi irá- egység dolgozói. 5. segít.ik a boale,;etvi7..sgaló 
nya megköveteli tfüünk a 4. A munkavédelmi örök bizottságokat olyan irányban, 
mun-kavédelmi őrségek k;szé- mcgbiZ!ltása meghatározott hogy a baleset megtörténte 
1esítésével - a SZOT Elnöks� id,'\re szól. melyet a te:-melési után kötelezóen elóírt intéz
gének október 1-i felhi\•ását egység dolgozói ha:ároznak kedés megté:e1e valóban vég-

l\'liért dolgozunk mostoha körülmények között ? 
figyelembe Yéve ya,la- meg. re legyen hajtva. 
menn:;i szolgi:lati helyen fog- 5. A munka,·éde;mi őrök 6. Figyelemmel kísérik a 
lalkozzunk. Ennek megvaló- JrányiU.sát a szakszervezeti dolgozók munkakörülményeit, 

K�lleme�len vendég nálunk l l\!� kellene szüntetni azt a I adminisztrác;ós munka és a 
A tel. Talan egyetlen szolgá- hooszu szolg.ilatot, amely jelzők figyelése. l\Icnetközbcn 
lati ág dolgozói sincsenek rendszeressé vált a békéscsa- ki kell állnia a vonatvezetónek 
annyira kászo!gáltatva a hí- baL a rál,o.s�e?d_ezői és

. 
a szol- a nyíl,( térre. s ilyen.ko. a 

degnek, mint mi _ teh . nok1 ,·onatkisero 1elepállomá- mo-alcny szikrái és a szé"lpor 
na kis' .. .. : . .. 

B 

en ?'" son. A hosszú szol@álatban el- veszélyeztetik a ,&Z81llét, arcá-

sítása érdekében elnökE-:\günk bizottságok végzik. a baleseti veszélyforrások 
október 20-án hozott határo- 6. A munliaYédelmi őrök megszüntetésére, a mula�ztó 
zata a következőket tartalmaz.. nap'.ó\·al \'aló ellátása a szak- személyek fcle!5sségre voná
za: szervezeti bizottság feladata. sára javaslataikat az szb. felé 

t . .:1� Kulonos_n nehez fáradt emberek nehezebben ba vág a maró hideg. A javía _ zarfekezo helyzete. akt egy tudnak meg'bú'k6zPi a hideg- tásra váró szolg.Hati kocsl.k pill�atra sem hagyhatja el a ,gel, Legutóbbi békéscsabai között sok olyan van, a.melyet 
helyet. útunk 42 órái,g tartott. Ez idó gyorsan rendbe lehetne ho:z-

Tapasztalj:.tk haoo-y a [ékbó- �l<3;tt !1 zárfék.ező kétszer 12 ni. Ha megtennék ezt, nagy 
dék többreg 't ' 1 . "t t 

01·at es egyszer 6 órát töltött segi!S<'\get adnának nekü:nk a 
. _ _ . e nem <eszi e __ - a szerelvény végén. Sokkal járműja,-ítók. t�k elo a tel_re. Ablakaik 1.o- könnyebb, egészségesebb len- Kérjük a,z illeté1<es vezetórntt�k,

. az aJtókat nem lehet ne. ha csak telep.állomástól- ket, többet töródjenelk a teher-b�zarm. Különösen hidegek telepállomásig utaznánk.. vonato;,;: kísérőinek beru.z �á-
az új. vaslemezból épitett fék- ToYábbi nehézség, hogy v-al és munkakörülményeinek 

Munkavédelmi őrségek és a munkavéde'mi őrök 
legfontosabb feladatai : 

1. Tanácsot adnak társaik
nak, hogy miképpen kell biz
ton ágosan és egészségvédelmi 
elóírásoknak megfelelöen dol
gozni. Különös figyelemmel 
foglalko:maic az újfe!vételes. 
az áthelyezett és fiatalkorú 
dolgozókkal. ElYtársi módon 

fellépnek awkkal szemben, 
akik nem tartják be 2z óvó
rendszabályok és utasítások 
előírásait és ezzel veszélyez
tetik saját maguk és mások 
testi épségét. egészségét. 

2. Figyelemm�l kísért'.,. hogy 
a gépek megfelelő Yédóbercn-

megteszik. 
7. Azokat a hibákat, ame

lveket felhívásuk alapján nem 
szüntetnek meg az illetékes 
műszaki vezetők. jelentik a 
bizalminak, műhelybizottsá
goknak. vagy a szakszerYezeti 
bizottságoknak és kérik ez 
irán)-ban segítségüket . 

8. A munkavédelmi őrök kö
telesek megbízatasukról ·szóló 
igazolást maguknál tartani. 

bódék. Még jó fékbódéban is szolgálaL1 kocsi hiányában a javitásával. Ne legyünk mi 
nehéz 1 0-15 órát egyfolytá- vonat\'ezet.ö is rendszerint mostoha gyerekek • 
ban eltölteni. hát n;ég otL fé_kb�éban llt.azik. Ilyen kö- Tóth Jruios, 
ahol jobbról, balról bevág a ruln1enyek k')ZOtt nehéz az vonatvezető, Ráko.srendezo 

A környei pálya,nester panasza 
cs'pós sz.él . . . A vo11,1.tok ösz
szcállitásánál sajnos nem 
g-0ndolnak arra. hogy megfe
lelő fékbóclé,·al ellát.olt kocsi 
kerüljön a szerelvény \'égére. 
Változtatni kell e1.en ! Bezár
ható ajtókkal és beüYegezett 
ablakokkal ellátott lékes ko
csikat kell felhasználni erre a 
célra. 

............. 

Munkavédelmi őrségek 
• a Keleti pályaudvaron,._ 

A Keleti pályaudvar szal<'-
1 

€et szervezett. A munkavédel
szervezeti bizottsága novem- mi örség tagjai írásbeli meg
ber l-től a \'ag}"onórök be\'o- bízást kaptak, valamint mun
násaval mwllGiYédelmi órs,i,.. 1 kavroelmi észre,·ételi könyv-

vel láttuk el öket. hogy írás
b!ln is rögzítsük tapasztala
taikat. 

A munkavédelmi őrsél! 

A szel<esfehérváTí pálya
fenntartási főnökséghez tar
tozó Tatabánya-alsó-Kisbér, 
illetve Tatabánya-a!só-Orosz
lánv -��erve� 
,/4/;t haitoita.k v,;gr� 11!9� áa
nuár 1-vel megszüntették az 
etei pályamesteri szakaszt. 
Azóta három helyett két pá
lyamester végzi a vonal gon
dozását. 

A 7LI J 4-es nem késhet .szervezésév-el igyekeztünk 
több dolgozónkat bevonni a 

Bizonyára az atszerYezés kö
,·etkeztében született meg az 
az elhatározás, hogy a környei 
pályamester székhelyét át
tegyék Császár állomásra. 

Az átszervezés ésszerúnek 
látszik. Annál is inkább, mi
vel Környe a szakasz egyik 
végére esik. A 74.14-es szemelyvonot 

ezen a napon is másodperc
nyi pontossággal indult Zala
egerszeg állomásról. A jelzés
re Táncos József mozdonyve
zető gőzt a.dott a gépnek, az
tán a szerelt,ény egyre gyor
suló ütemben hagyta el az al
Zomást. 

Az alibánfai megálló után a 
mozdonyvezető arca elfehé
redett. Testét ellepte a láz, 
belsejét óriás marokként szo
rította a görcs. Rosszul lett. 

- Csak egy váratlan ro
luun - gondolta - és fogát 
összeszorítva támaszkodott a 
korlátnak, de szeme most is a 
sínpárt figyelte. 

A görcs azonban nem oldó
dott. Bognár Ferenc fűtőnek 
is feltűnt a mozdonyvezető 
hallgatása. 

- Mi van veled, Jóska? -
kérdezte tőle. 

- Valami odabent nincs 
rendben - válaszolt Táncos, 
majd hozzátette. 

- De azért a szerelvényt 
elvisszük Celldömölkig. 
Kimondta azt. ami már per
cekim kere.sztül rágta a bel
seiét. 

J\1i lesz, lia a nyílt pá-
lyán, t•agy esetleg t·alame
lyik közbeeső állomáson meg 
ke!Z állni. mert a mozdony

vezető képtelen tovább vezet
ni a ronatot. Nem. ez lehe
tetlen. Az utasoknak időben 
haza kel! érni. 

Bognár Ferenc csak nézte 
a mozdonyi,ezetőt. Az ő fejé
ben is cikáztak a gondolatok, 
de semmi értelmes megoldás 
nem jutott eszébe. Tlyesmi 
még "!.�m fordult elő vele. 
mióta gépre került. 

- Hát majd meglátiuk, 
Jó.�ka - dünnyögte fogai 
közt és kezébe vette a wpá
tot. 

Pakod után erősödött a 
görcs. A mozdonyvezető sze
me előtt karikák táncoltak. 

Nem, nem hagyhatom ma
gam, morogta magában és 
tovább markolta a kart, mint
ha legaláb-bis az mentené 
meg az ájulástól. Mindenét 
rázta a h ideg most már 
csak halkan, tagolva mondta 
a szavakat. 

- Baj van a vezet'51:el. 
Rosszul van - közölte a fútő 
Zalabér állomáson a szolgá
lattevővel. 

- Szóljanak be a fűtőház
ba - tette még hozzá. 

- Megyünk tovább - a 
vezér csak ennyit mondott 
összeszorított fogakkal, a gép
hez siető állomásfőnöknek. 

S a vonat Zalabérről is el
indult. 

A megszokott üfóben ka
nyarodott be Türiére. A fék
csap fogantyúját ott már 
Bogn.M Ferenc fűtő szaritot
ta. a mozdonyvezető ekkor 
már alig tudott magáról. Ugy 
emelték le a gépről. hogy a 
mentő a utaegerszegi kórház
ba számtsa. 

De mi lesz a vonattal és az 
utasokkal - néztek egymás
ra a vonatvezető és Türje 
állomás dolgozói. 

Az utasok közt volt Szil-
rás Géza mozdonyvezető is. 
Hazafelé igyekezett. Ismerte 
jól Táncos Józsefet. S ahogy 
sza 1ctársára gondolt, az ő 
eszében is felötlött . . . és a 
1Jonat. az utasok . • .  

- ltn mozdonyvezető va
gyok - lépett előre a gép
hez majd heZyettesttem 
Táncos elvtársat. - FeUépett 
a mozdonyra. S amikor a for
galmista engedélyt adott az 
indulásra, a 7414-es tot·ább 
robogott és késés nélkül érke
zett Celldömölkre. 

Farkas István 

m:.tnkavédelmi ellenőrzésbe 

Igenám, de . . .  J'!:s itt jön az, 
ami miatt a környei pálya
mester panaszkodik. 

Miről nn szó ? 

- helyi i.iszonylatban ez a 
munkavédelmi feladatok tár
sadalmi üggyé tételét is je
lenti. - Ez.enik.ívill a dolgo
zók nevelése, a munkavédelmi 
rendeletek betartása. a Yédö
bcrendezések használatának 
és állapotának ellenőrzése a 
célunk. A félreértések elkerülése 

Máx az elsó tapasztalatok végett, a panasz nem amiatt 
arról tanúskodnak. hogy a hangzott el, hogy Széplaki 
munkavédelmi őrség tagjai László pályamesternek ott kell 
segítik a mwikavédelem mel(- hagynia azt a helyet, ahol kö
javitását, a f®"elmezettebb zel másfél évtizedet töltött el 
munkára való nevelést. A egyfolytában, vagy a vonal
munkavédPJmi órség tagjai- szakasz növekedése miatt 
nak jelentései szakszervezeti megnótt a felelóssége, szapo
bi.zottságunknak haszmos tá- rodott a munkája. Nem. :Más-
jékoztatást adnak. ról van szó. 

Az e,_,,ryik jelentés példá:.il Az év elején Császár állo-
arról szól, hogy a pályaudva- más területén hozzáfogtal, a 

ri csarnok vágányára betola- pályamesteri lakás építéséhez. 

tó 6614 számú szerelvény Yé- A két szoba-konyhás, · elószo

gén nem volt kocsirendező, bából. mosókonyhából és kis

hanem Horváth Il lés gáztöltó, méretű kamrából álló épület 
már el is készült. A lakásban a mű.szak dolgozója adta a azonban nincs fürdószoba, jelzéseket. Jelentették azt is. WC, pince. A padlásfeljáró 

hogy több akna vasbeton le- miatt a lrnmrát sem lehet a 
teje elmozdult a helyéröl é.s a rendeltetésének használni. A 
nyílások balesetveszélyesek. mosókonyhában nincs konnek
Felhívták a figyelmet a s.ret- tor, elfelejtettek szennyvíz
tlobált féktuskókra és az üze- elfolyót biztosítani. Ehelyett a 
mi rendetlenség több jeleni;-� mosókonyha közepén egy be
gére i.«. ton aknát képeztek, amelyből 

Az összegyűjtött észrevéte- mosás után úgy kell kimerni a 
leket szakszervezeti bizott.sá- vizet. Allítólag egy 10 évvel 
gunk, a munkavédelmi bi:zott- ezelőtti terv alapján épült a 
ságga1 karöltve az illetékes lakás. 
szolgálati veretó tudomására Nem túlzottak a környei 
hozza, hogy záros határidén pályamester 1genyei, hogy 
belül szüntessék meg a hi.á- ezeket a problémákat felveti? 
n,yossá.o)!okat. - kérdezhetné valaki. 

Tóth III. Andr-.ís Egyáltalán nem. Ma már a 
SZB-titkár legtermészetesebb dolog, hogy 

egy új lakóházat, a mai igé
nyeknek megfelelóen építse

- AJANDf:KMfJSORT ad 
a Petőfi-rádió december '2'-én 
18.20-19 óráig a szegt'di 
igazgatóság dolgozóinak, akil. 
a második és a harmadik ne
gyeilé,·ben is meg-nyerték az 
igazgatóságok közötti versenyt. 

nek fel. Ilven példáért egyéb
ként nem kell messzire men
ni. Modern berendezéssel, víz
vezetékkel. fürdőszobával, 
WC-vel énült fel a közelmúlt
ban Tatabán:va-al�ó tillomnson 
egv három va<mtascsaládnak 
kedves otthont nyújtó lakó-

ház. A Tatabánya-alsó-Kis
bér közötti vonalon hasonló 
berendezéssel létesítettek két 
pályaöri lakást. 

An'lí pedtg.az ép1t'li:ezes.'1tölt
ségeií illeti, abból Budape.sten 
is különb lakást lehetne épí
teni. Nem beszélve arról. hogy 
az új lakás mellé nem építet
tek irodát és raktárakat. 

Lehet segíteni 

Ha a környei pályamester
nek ilyen körülmények között 
Császárra kell költöznie. a téli 
hónapok alatt nemcsak saját 
maga, hanem az egész gondo
zására bízott vonalszalrnsz ne
héz helyzetbe kerülhet. Ha va
lami baj van, előbb Környére 

kell mennie ahhoz, hogy ln
tézl.edhessen. 

Széplaki László pályamester 
nem mal gyerek a szakmában. 
A yasúinál �!�öl,tött közel há
rom évtizedes szplgálat á.laif 
gazdag . tapaszta1atokra tétt 
szert. A kötelességtudó, hiva
tásszeretó \'asut.as, akinek 
minden szavából az ószinte 
segíteniakarás, a gondjára bí
zott vonalszakaszért való ag
gódás csendült ki, észrevéte
leit, jarnslatait feletteseim! 1s 
közölte. 

Jóllehet, ezek a jelentékte
lennek tűnó hiányosságok ma 
még nem látszanal, olyan kri
tikusnak, de holnap vagy hol
napután azzA válhatna!<, sú
lyos következménnyel járhat-
nak. Visi Ferenc 

Két baleset margóiára 
Vasútüzembiztonsági szem

pontból szomorú napnak szá
mít no,·ember 23-a és 24-e. No
vember 23-án Tar állomáson a 
371-es számú vonat ké;;ői féke
zés miatt a siklasztó sarura 
haladt. Másnap Pásztó állomá
son a 348-a.5 vonat a megállj 
állású bejárati jelzó mellett el
haladt, szinte sebességcsökken
tés nélkül belerohant az V. vá
gányon tartózkodó 392-es szá
mú vonatba. 

A két baleset. következtében 
a két mozdony kisiklott és 
szolgálatképtelenné vált, ezen
kívül 28 teherkocsi - köztük 
több súlyosan - me,grongáló
dott. Emberéletben nem esett 
kár. 

Nézzük meg közeiebbról a 
két balesetet. Vegyük elóször 
a pásztóit. Abban az időben 
Pásztó állomás környékét 
olyan sűrű köd lepte el, hogy 
alig lehetett 40-50 méter tá
volságra látni. Ilyen körülmé
nyek között elképzelhetó, hogy 

a vonai elhaladt a ,ielzö 
mellett anélkül hogy an
nak állását megfigyelhet-

ték volna. 
A mozdonyvezetőnek és a vo
natvezetőnek azonban a me
netidóból tudnia kellett volna, 
hogy állomáshoz közelednek. 
A szabály azt írja eló, ha 
rossz Látási viszonyok között 
nem lehet tisztán látni a jel
zőt, tas1fta ni ke'.I a vonatot, 
hogy ha előtte akadályok adód
nak. gyorsan meg tudjon áll
ni. 

A lassítás még akkor sem 
történt meg. amikor a Z-es 
számú váltóra ráhala.dtak, 

amely kitérőben állt. Tehát 
ebből is észre kellett volna 
venni, hogy már állomás terü
letén járnak. A vonat-, illetve 
a mozdonyszemélyzet ezt nem 
vette figyelembe, így beköYet
kezett a sajnálatos baleset. 

A baleseti vizsgálat a for
galmi szolgálatt�v5 terhére 
nem állapított meg szabálysér
tést. Meg kell azonban jegyez• 
ni. hogy körülteltintö, figyel
mes munkával a forgalmi szol
gálattevó elháríthatta volna a 
balesetet. Az állomásnak 
ugyanis volt szabad vágánya. 
Ha a kitérőbe engedett vonat 
után a váltót nem hagyják 
úgy, hanem visszaállítják a 
szabad váeányra, akkor a .us 
as wnat baj nélkül haladha
tott volna át az állomáson. 

Ami a Tar állomáson történt 
balesetet illeti, a ténymegálla
pítás szerint 

a mozdonyvezető nem gon• 
doskodott kelló időben a 

vonat megállításáról 
Nyilván nem vette észre, hofll/ 
az átjáró fővágány biztosításá
ra a jobb s!nn4fr,s kccsisik
lasztót helyeztek el. A moz
dony en·e ráhaladt, majd né
hány kocsiYal együtt kisiklott. 

Az előírásokon túlmenó fi
gyelmesség itt is elejét vehette 
volna a baleset következmé
nyeinek. 

Ebből a két balesetból le kell 
vonni a következtetéseket. An• 
nál � inkább, mivel ezúttal i, 
bebizonyosodott, hogy a gon• 
da.tlanság a fiqyelés elmulasz
tása milyen s-,í.lyos követke"!• 
ményekkel járhat. 
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Hogyan segíti a szabad idő hely es kihasználását 
a Batsányi János Művelődési Otthon ? 

Vasutasok az Erkel Színházban 
.,Jövőre is legyen vasutas operabérlet" 

�étféleképpen_ lehet eltöl-
1 

de volt, s szeretnék, Ila újra tem a szabadidőt : haszno- lenne. A kultúrotthon vezesan vagy h_aszontalanul. H�s�_.- tőségének tervei között &z nos peldaul a szabad1do, énnekkar újjászervezése is ha_ tanulással és kulturúlt szerepel, A bábjátékos csoszorakozással töltjük. Kul- port szervezését már megtúrotthonaink szép hivatás'l, kezdték 
hogy segítsék a vasutas dol-

· 

mélem, hogy a közelgő tél 
folyamán népszerűbb szóra-. 
kozás lesz nálunk az olvasás. Az kell ehhez, hogy 
fejlesszük a könyvtári pro
paganda munkát úgy, amint 
a tanfolyamon tanultam. 

Elősz&· töltötték meg falvaiból Budapestre utazott mény számunkra ez a.z elő-
vasutas dolgozók és hozzátar- vasutasokat. adás. 
tozóilc november 29-én, vasár- Az üdvözlő beszédek elhang- - Azt kérjük,, hogy jővö,·e 
nap délelőtt az AUami Opera- zása után felgördült a füg- is legyen vasutas operabérlet. ház Erkel Szinházának néző- göny és kezdetét vette a bér- El sem tudnék képzelni ennél 
terét. Szombathelytől Máté- letsorozat első előadása, Erkel szebb szórakozást - veite át a szalkáig, Salgótarjántól Sze- Ferenc: Bánk bán című ope- szót férjétől Szepeshelyiné. gedig az ország különböző ré- rája. A hatás szinte leírhatat- Hallotta a beszélgetést Nagy 
szeiből több mint 1500 vasutas lan volt. Aligha kívánhatná- Béla és felesége, akik ugyan
találkozott ebben az átépített nak lelkesebb, hálásabb kö- csak kisújszállásiak. Igy véle
fővárosi színházban. Többsé- zönséget az Erkel Színház mű- kedtek : 

gozókat a szabadidő okos, 
ésszerű kihasználásában. Tapolcán járva arra a kérdés
re kerestük a választ: ho
gyan segíti a szabadidő 
helyes kihasználását a vas
utasszakszervezet Bats".Ín,Ji János ku.itúrotthona? 
JAindenki előtt nyitva áll 

a kultúrotthon 

A jó könyvnek is kell 
propaganda 

Beszélgetésünk közben ér
kezett meg Répás oá.:si, a 
vezető könyvtáros. Mindjárt 
panasszal kezdte. gük először látott operaelő- vészei. Igaz, néha a zene kö�- - - Jó volna, ha gyakrabban 

- Olvasóink vagy fiata- adást. ben is felcsattant a taps, de ez jbhetnénk az Operába. Nem 
Elismerésre méltó munkát !ok vagy öregek. .3ajnos, a A vasutas-bérlet nyitányát az érzelmek visszafojthatat- ártana suríteni az előadásokat. 

végez a képzőművészeti szak- kiizépk'?rúak nem járn'.lk a kis ünnepség előzte meg. El- lan, szinte robbanásszerű ki- Fejlessze tovább a szakszerve
kör is. A szakkör ti7,enkét konyvtárba. Legfe!Jebb csak sőnek Szabó Antal a szak- fe,ezése ·.rolt. Kezdő cpera- zet ezt a helyes kezdeménye
tagja rajzzal és festészettel akkor, ha labdarúgó-mér- szervezet főtitkára ' üdvözölte látoaatóknak ez megbocsát- zést. Például azzal, hogy az 
foglalkozik. Polcer József kőzést közvetít a televízió, a bérlettulajdonosokat. Orőm- hatl. . . eló�dások után csoporto� Z�to
jegyvizsgáló és Bogdún Jó- ri:_ert a kés�ülék ltt van a I mel állapította meg, hogy a A nagyszeru előadás szüne-

1 
gatast sze;ve_znek a fovar_os zsef boltvezető egy-egy ké- konyvtárszobaban . . .  kultúrne.velés� és sporto�ztály t'b k k

k 1 b ' lg tt ·· 
k 

ne1:ezetessegemek megtekm-
pét budapesti kiállításra küld- Miután vitatkoztunk ariól kezdeményezese a vártnal 1ia- ;,{n 
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ték. egy sort, hogy ráérnek-e -,!- gyobb sikert hozott. Ez is bi- 1 �-emen!\�1 
er u;� t b':[- például az Országházat, vagy 
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- 1 Répás János np.1gdíjas és vasni a vasutasok, és meg- zonyítja, hogy a vasutas do!- � •1 J?r?z\ 1 
' 

s a n n a múzeumokat. Lenne erre idö gozik a tapolca� csomo?<Jn- a fiatal BaLla Em.ilia vezeti állapodtunl, abban, hogy sza- j gozók körében is nő a nehe- e oa asaro 
· az estt vonatokig. 

�on. , Nemcsa k  oket várJa __ a a könyvtárat. Balla Emília badideje mindenkinek van, zebb műfaj, az opera iránt - Nagyon tetszik az előadás A második felvonás utáni kultú�·otthan, hanem ar.a !?- nemr_ ég _v_ égezt_e e_ l az alap- igazat adtunk Balla "Emmi- érdeklődők tábora. - mondta Szepeshelyi Miklós szünetben ketten beszélgettel; rekszik, hogy az egész Ja- f k k t r rás művelődésének li.ózpont-
0 u o_n� aro_s.i t:in ol,:�- nek: a könyv propag,mdá- Ezután Nádasdy Kálmán, az oktatótiszt, aki feleségével a színház előcsarnokában. Ak-ia legyen. Erről beszélget-

mot . .. Elo�zor ot _k';r�ezt':'k ját meg kell szervezni. Operaház igazgatója, az Ope- Kisújszállásról jött az Qperá- nai Mihály, a győri fűtőház 
tünk Cs. Varga Jánossal, a 

a konyvtar munkaiarol .  
:i:; <1 t 

. t raház vezetősége és a művé- ba. - A Melindát alakító Os- kocsilakatosa így vélekedett: 
kultúrotthon i.g,azgatójával. - Könyvtárunknak 203 ol- r _erl:�f meg en_m T}�- mer J szek nevében köszöntötte a I váth Júlia és Gertrud sze- - Utólag tudtam meg, hogy 
dünk a járási tanács mű- szazalekuk vasutas. A 4500 '

d
"
tölt

' 
1 e;;_ szág különböző városaiból, sen szépen énekel. Nagy él- bál álló operabérletet szemez. _ Szorosan együttműkö- va�ója_ van - mondta ··-, 70 j fg:�� 

1
hasz�os

sze
p k����e: színház új közönségét, az or- repében Eszenyi Irma különö- a szakszervezet négy előadás-

velődési osztályával _ mon- kötetnyi szép könyv bizony 1 0 es az O vasas. 
-------------------------- Szerencsére még nem zárult 

dotta -. hogy minél széle- több olvasót érdemelne. !te- Lőrlncz János le a jelentkezés. Mi három 
sebb körben terjesszük a bérletet vásároltunk. Elhoztuk 
szocialista kultúrát. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· Ahol a dolgozók 60 százaléka tanul magunkkal a gyereket is. 

Az uJ oktatási idényben - Nálunk négy család vásá-
elvégzendő feladatokra rész- A székesfehérvári jármú- ' dolgozóink a mérnők tovább- rolt bérletet - vette a szót 
l etes tervük van. A fü- javító dolgozóinak mintegy 60 / képző előadásokon, valamint a Bolla Lajos, Balatonakali-
tőházban és az állomáson százaléka vesz részt az idén a Gépipari Tudományos Egyesü- Dörgicse állomásfőnöke. - En 
megszervezték a dolgozó!, politikai és a szakmai okta- let szakmai tanfolyamain sa- kétszeresen is örülök, hogy a 
általános iskoláját. A VII. tásban. Szinte az egész üzem játítják el a fejlett technoló- Bánk bánt láthatom, A Sze-
osztálynak 19, a VIII. ooz- tanul. giai és műszaki eljárásokat. gedi Vasútforgalmi Techni• 
tálynak 28 hallgatója van. A politikai oktatás hallga- Jelentősen növekedeU a kö- kum levelező hallgatója va-,A gépészeti technikum 40 tóinak száma 161. Altalános és zépiskolások száma. Tavaly 30 gyok és magyar irodalomban 
levelező hallgatóját Székes- ���� 

középiskolába 91 dolgozó jár, technikumi hallgatónk volt, az a Bánk bánt is tanuljulc. Ez fehérvárról ide járó taná- J dolgozónk a Műszaki Egye- idén 60. A fejlődést jól segi- az elóadás sokat segít abban, 
rok oktatják. tem hallgatója. 238 dolgozónk tette, hogy a szocialista bri- hogy jobban megértsem a drá-

November 20-án kezdődik vesz részt a különböző szak- gádok tagjai kivétel nélkül mát. a munkásakadémia, mely- mai tanfolyamokon. Megszer- vállalták a hiányzó általános Papp Gyula, mátészalkai 
nek előadásait nemcsak a veztük a munkásakadémiát is, iskolai tanulmányaik pótlását. vágánygépkocsivezető 14 éves 
vasutasok fogják látogatni. amelynek műszaki és termé- Bízunk abban, hogy ez a tanu- fiával jött el a színházba. A munkásakadémia kereté- szettudományi előadásait 87 lási kedv a munkában is - Minden vágyam az volt, 
ben politikai, szakmai, iro- dolgozónk hallgatja. A fiatal mind jobb eredményekhez se- hogy egyszer eljuthassak az 
dalmi, ' történelmi. pedagó- szakmunkások számára „szak- gitt üzemünk kollektíváját. Operába - mondta. - Most 
giai, csillagászati és geoló-- ma .ifjú mestere" tanfolyam Végh Károly végre teljesült ez a kívánsá-
giai előadások lesznek. A indult 30 hallgatóval. Műszaki Székesfehérvár. gom, s ennek nagyon örülök. 
geológiai előadásokat az te- Ez a bérletsorozat még nagy-
szi indokolttá. hogy Tapol- -------------------- szerű élményeket ígér ne-cári' és környékén sok - kő- künk. 
bányász l!lkik. Tsz-akadé- Irodai . ..... , d ,n l....!_; tt ValóJ:lan így van, hiszen a 
miát is indítanak, ha befe- ml .,..,JnptJ vtJmuv..,.,.,rO legközelebbi előadáson, ja-
jeződnek a mezőgazdaság- nuárban Mascagni: Paraszt-
ban az őszi munkák. Napjainkban a dolgozók ne- tolmácsolásával szépet. mara- becsület és Leoncavallo: Ba-

Hasznos időtöltés a mozi. velésének ügye mind többet dandót nyújtsanak a szórakoz- jazzók című operája kerül be-
Hetenként háromszor veti- foglalkoztatja a közvéleményt. ni vágyó dolgozóknak. mutatásra. L. J. _ v. F. 
tenek filmet a kultúrotthon Számos jó módszert alkalma- A dombóvári vasutasok iro-
6zínháztermében. A néző- zunk már a dolgozók hasznos, dalmi színpadának szervezését 
téren átlag 150 ember úL kulturált szórakozása érdeké- már befejeztük, jelenleg a mű-

Miért ilyen kevés? ben. úgy látjuk, jól fogja szol- sor összeállításával foglalko-
- Azért, mert csak kes- gálni ezt a célt a vasutas dol- zunk. Reméljük, hogy még az ,,Csúnya, önző bácsik" 

kenyfilm vetítő gépünk van gozók irodalmi színpada is, ez- idén közönség elé léphetünk, 
- hallottuk Cs. Varga Já- ért határoztuk el megszervezé- bár nem szeretnénk elsietni a 

Közeledik a karácsony, s 
nostól. - A rendelkezések sét. bemutatkozást. Fő feladatunk- kinek ne okozna gond0t az 
szerint csak azt a keskeny- Már az első felhívásra sokan nak tartjuk, hogy a mai iro- ajándékozás. Ilyen go-nd 
filmet kaphatjuk meg, amely- • ...., ..... ,... .... - jelentkeztek olyanok, akik a dalom kincseit tárjuk közön- emészti moSt Hajdúszoboszlón 
nek · normál változatát már korábbi években színjátszók 

I 
ségünk elé. Reméljük, műkö- is a szakszervezeti bizottságot. 

bemutatták a tapolcai mo- A Kóbányat MAV kertészet virágcserépJP'útó mdbelyében dolgozllr. voltak és érdekli őket ez az új désünkkel számos dolgozót Tavalyelőtt minden vasu
ziban. fgy mindig csag régi Juhász Imre fa?.lekas. Az 58 éves mester a kertészei cserépszilkségle- műfaj. Jelentkeztek fiatalok is, nyerünk meg a művészi szó, a tas gyermeke örülhetett a 
filmeket vetíthetünk. Mind- Cén•k egyhaml.adát, havonta mintegy za00 különböző mérelü cserepet akik először lépnek majd szín- szép da.1 barátjának. szakszervezet kis karácsonyi 
járt több közönségünk lenne, készil padra, hogy irodalmi művek Bódogh Mihály szb�titk.ár csomagjának, a szaloncukor-
ha kapnánk egy nonnálfilm . .,,.,,.., ..... ,,.,.<><="""'""""""'"°'"""'"""'"""<><=""'""""""><>°"'"""'""""""'"°'"""""""""<><:""'"""''°""""=..,..><><><=><>-====....,.==><>=..,..==,..,.==="""""'""°<><"°'nak és a csokoládénak. Tavaly 
vetítő gépet. , nem volt csomag, mert a tag-

Pezsgő élet 

Nemcsak mozi van a szín
házteremben, de gyakrsn ki
gyúlnak a színpad fényei 
is. November 8-án este a veszprémi Petőfi Színház 
venp.égszerepelt nálunk. a Kő
szívű ember fiai című sz.ín
művet mutatták be n_<;1_gy 
sikerrel. Rendszeresen Jon
nek ide a Déryné Szfoház 
kitűnő művészei is.. 

Amint hallottuk, szép ha
gyományai vannak ebben a 
kultúrotthonban az öntevé
keny, műkedvelő színjátszás
nak. A színjátszó csoportot Zentai Pál vezeti. Kár, hogy 
csak 5-6 vasutas tagjuk 
van . . .  A csoport prózai rész
lege a Különlegea világnap 
című vígjáték bemutatására, 
az énekes részleg pedig az Egy marék boldogság elő
adására készül. A paraszt
ság képviselői is részt vesz
nek a színjátszó csoport 
munkajában. Tsz-tagok játsz
szák majd a Kilóg a lóláb 
című falusi tárgyú játék sze
repeit. Vágvölgyi László ve
zetésével bemutatóra kászül 
a 9 tagú irodalmi színpad 
is, Verses műsoruk címe: Himnwsz a.z emberhez. Országos híre Va<n már a 
80 tagú tapolcai gyermek 
népi együttesnek. A gyerme
k� Varga l<lon4 tanítónő 
vezetésével az Igazmondó juháaz című lláromf�voná
sos mesejáték előadásá:7a ké
szülnek. Népi tánccsoportJuk 
és szalonzenekaruk ri•.k:\n 
szerepel. ll:nek:karuk nincs, 

tszre-vettem, hogy Malcev rosszabbul vezet, a gép a kanyarokban erősen rázott, a sebesség hol száz kilométer fö
lé emelkedett, hol negyven alá csökkent. Azt hittem, Alekszandr Vasziljevics nagyon kimerült, de nem szóltam semmit, jóllehet, ily egyenetlen ütem mellett igen nehéz volt a tüzelést meg a kazánt a megfelelő színvonalon tartani. 
De tudtam, hogy egy félórán belül úgyis megállunk vizet venni, s ott az állomáson Mal
cev harap valamit, és pihen egy keveset. A késésből már behoztunk negyven percet, és a vonalszakaszunk végéig leg• alább egy órát visszanyerünk. Malcev fáradtsága valahogy mégis ,iyugtalanftott, s magam is mereven néztem előre. Figyeltem a pályát, a jelzőfényeket. Mellettem, a bal hajtómű felett, egy zsinóron lógó izzólámpa világította meg az egyenletesen Zendülő dugatytyúrudat. Jól láttam, mily feszült biztonsággal működik a baloldali ha;tómű, s ekkor a lámpa hirtelen elhomályosult, gyér fénye gyengébb lett egy gyertyáénál. Körillnéztem a fülkében, a többi lámpa i.! negyedére csqkkent fényt adott, alig világították meg a műszereket. Furcs,ínak találtam, hogy Malcev nem kopogtat a kulccsal, nem hívfa fel figyelmemet erre a rendellenességre. Világos, hogy a turbogenerátor fordulatszáma erősen csökkent, s ezzel csökkent az áramfeszültség is. Athajoltam 

ANDREJ PLATONOV :  

Gyönyörű és eszeveszett világ 
(Malcev mozdonyvezető) 

I l l .  a gőzvezetékeken, hozzáláttam sza. Egy szempillantás alatt a turbogenerátor szabályozá- meghúzta a gyorsféket, és elsához, és egy jó darabig el- zárta a gőzt. babráltam ezzel anélkül, hogy A hirtelen fékezés od.alapía feszültség emelkedett volna. tott a kazánhoz, s hallottam, Ebben a pillanatban voros ahogy a kerekek süvöltő csifény homályos kődfoltja su- korgással gyalulják a síneket. hant áit a műszerek üvegszám- - MaZcev - szóltam hozzá lapján meg a fülke mennye- -, ki keU nyitni a hengercsa-zetén. Kinéztem. pot, felrobban a kazán. Előttünk, a pályán kereszt- - Hagyd! Hadd robbanjon! ben - messze vagy közel, azt - vála,zolta. nem tudtam megállapitani -egy piros crik imbolygott a homályban. Nem tudtam, mi lehet az, de azt tudtam, hogy mi a teendő. 
- Alekszandr Vasziljevics! 

- kiáltottam, és megadtam a megállásra a három ripje>Zzést. A kerekek alatt ekkor már több jelzőrakéta robbant. Malcevhez ugrottam, felém fordította arcát, és üres, nyugodt tekintettel meredt rám. A sebességmérő számlapján a mutató hatvan kilométert jelzett. 
- Malcev! - kiáltottam. -A rakétákon gördülünk! - s nyúltam G sebességszabályozó felé. 
- El innen! - hördült fel Malcev, és szemében a sebességmérő felett lógó lámpa homályos fénye tükröződött visz-

Megálltunk. A kazánba vizet feC3kend.eztem, aztán kinéztem. Szemben velünk, alig tiz méternyire, egy mozdony állt a pályán szerkocsival. A szerkocsi tetején egy ember állt, 
és vörösen izzó piszkavasat tartott a kezében. Ezzel hadonászott, igyekezett figyelmeztetni s megállítani a gyorsvonatot. A nyílt pdlyán veszteg
lő teherkocsi-szerelvény tolató mozdonya volt, Iw tehát, amíg a turbogénerátorraZ bíbelődtem, elhagytuk a sárga meg a vörös jelzőfényeket, s bizcnyára több pdlyafelvlg1Jázó figyelmeztető jelzését is. De hogy lehet, hogy Malcev nem vette észre ezeket a ;elzéaeket? 

- Kosztya! - hívott magához Alekszandr Vasziljevic8. Odamentem.. 

- Kosztya! Mi van itt előttünk? Megmtl{}yaráztam neki, 
- Kosztya . . . a mozdonyt te vezeted tovább. Megvakultam. Másnap visszatértem a szerelvénnyel az állomáshelyünkre, a mozdonyt javításra adtam a fűtőházba, mert két tengelyén egy kissé elferdült a nyomkarima. A fűtőház főnökének jelentést tettem az eset

ről, s Malcevet kézen fogva elvezettem a lakása felé; Malcev mélységesen elkeseredett, úgyhogy be se ment a fútóházfónökhöz. A fűvel benőtt utcában még nem értünk el ahhoz a házhoz se, ahol Malcev lakott, amikor megkért, hogy hagyjam magára. 
- Nem !ehet - mondtam neki. - Hiszen maga V4k ember, Alekszandr Vasziljevics. Ekkor r-ám emelte tiszta, ér

telmes szemét. 
- Most már látok, ereggy haza . • • mindent látok. A feleségem most jött ki a házból, már vár. S valóban, Malcev háza kapujában ott állt egy asszony, Alekszandr Vasziljevics felesége; fedetlen fekete haja csillogott a napfényben. 
- Hajadonfőtt van vagy kendőben? - kérdeztem. 
- Hajadonfőtt - felette Malce-v. - Ki a vak, te vagy én? 
- Hát, ha láts11. akkor csak menj el - határoztam, " otthagytam Malcevet. (Folytatjuk.1 

ság TV-vásárlás mellett döntött, arra kellett tehát minden fillér. Az elmaradt karácsonyi meglepetést pótolta később a sok-sok TV-műsor, melynek nézői között gyakran ott voltak - és ott vannak - a gyermekek is. De most ismét jut pénz egy kis ajándékra. Hogyan kellene ezt az összeget felhasználni? A:" szb-titkár agglegény, az elnok gyermekei már felnőttek, döntsön tehát a taggyűlés. Es döntött. Mégpedig különös módon, mert az első fel.szála� Zók hamisan csengő érvelése után nem akadt szülő, aki szót emelt volna a gyermeki boldogság védelmében. S talá'II igaz is: az adott helyzetben másoknak kellett volna ezt rr.eg1•nni h�lyen•i.k. 
- Nem a pyermekek fizetik a tagsági díjat, hanem a felnőttek - vélekedett T. Kálmán -, tehát nem a gyerrr,ekel<et kell f>'tepajándékozni. A gyermekteleneknek abból semmi hasznuk . • •  M. József „bölcsességé� szintén az önzés diktálta: 
- Ha csak két cigaretta Jut személyenként, akkor is kap., jon ajándékot mindenki. Ne t,;gyünk kivételt a gyermekek javára! Elfogadták a jav:zslatot. így tehát a 60-70 gyermek helyett 160 felnőttet ajándékoznak meg. Elhangzott olyasmi is hog11 a családok ,na már ne� szorulnak „könyöradomány"�a. 
- S vajon akik ezt mondták, rászorulna1c-e arra, 1wrn, a karácsonyi ajándékozás ék-ó- • mét_felváltsák - néhán11 ciga-rettara? K. J. 
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Jó úton halad a Kilián-mozgalom Csongrád megyében 

TÖBB FIGYELMET 1 :;:;:;;;:;:;:::::: ···::::---·:::::· • ::::::···'·;>"-,;::::········:::::····:::•·:::: 
A MENETRENDSZERÜSÉGRE 

I H I HM:iIJ-t�: .. 1: IL:r:.jfü._.tmt_.i;J 
Mostanában az utazóközön

ség a pécsi igazgatóság terüle-
tén gyakran panaszkodik a 
személyvonatok késésére. 
Utánanéztem, mi okozza a 
késéseket. 

Egy forgalmi szolgálattevőhöz 

A legfris,ebb jelentések A.z elmúlt hetekben - átutazóban - néhány percet töl-

�-!f:i!
el

��Jn:�1�;: szerezt:a:iok-:;.Í.;.Jelvény ;=
á!. megyei bizottsága :�tiyi1�:'.
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�t:!!1:íöt���:J�-�l �:: ket a Kilián Testnevelési Moz- Az igazgatóságon is akad már A Kilián-mozi,,alomban el- t€!herforga1munk. áe ez nem la.át 1...-i a jo1galmi irodaból. Nem nézett sem jobbra. sem ba.l-
gal.om szervezésében, mint a 10 K., . · · z • d indoko:!!hati·a a szemeJ.,·vonatok ra. mana•ra tartotta a tárcsát. a>ta·,, indult a u�nat. 

ed i.ian-,e venues olgozó. ért eredményekben Hegedüs , "' � · - • � 
:szeg I szolgálati helyeken és A Szakszervezetek Me(l)/€i Jeni', sp0rtfelelős mellett nagy késését. Ncve.'Tlber e!sö 10 Ennyit lattam. És most elmondom. a.mit egy másik á!lomá-
ne_·hány Csongrád megyei szol- T · ll ú na�i·a· ban 12' ,•onat, a m<.;odik son láttam. 
gál t h atiacsa me ett m ködó sport- része van Kasza. Péteme-k. a „ u ~ 
0 

a. i elyen, Pedig ott sem bizottság egy zászlót rendsze-
1 

szóregi VSE sportköri elnöké- dekádban már csak 50 szc- Ott is sürgös volt a dolog. (Hadd jegyezzem mindjárt meg, 
;olt .könnyű dolguk a sport- resített a legjobb eredményt nek és Áb-rohám Lászlónak a mélyv, na1 közlekedett késés- hogy a rnsúton gyakran szármaZik baj a , .sifrgós". ka•pkodó 
elelósöknek. Ok is szembe ta- eléró szakmáknak. Ezt a zász- szegedi íútöház sportfelelósé- se!. mm1kábó!. A forgalmi szolgálattevó kiszaladt az irodából, ha-

lálkoztak olyan nehézségek- lót a vasutasszakszervezet nek. Különösen rossz volt a mc- 1 sonlóan, mint ön azon a napon. Feltartotta. a menesztő tárcsát 

ke�,e:f:1:i
11

1í�e·/dC>!nie.lk-�-- ______________ netrendszerüreg a puszta-
, 

és a vonal máris indult. Egys�ercsak hallom a kiabaiást: 
""""" szabolcs-d,o,mbói·ári vonalon és - Hadd al!Jon! Hadd aIL3on! 

re, nincs megfelelő felsze- Dombóvár-Pécs között a•hol A jegyvizsgálók körbeforgatták a karjukat. Szerencsére a 
relés Figyelemre méltó határozat az 52 százalékcs késés � pálya l 

mozdony�ezet1 észrevette a „ Meqá.llf'_ jel�ést és_ a _1,onat gyor-
és sok a 10 forintos részvé- javításával részben igazol- w1; megallt. Es ek/::.01: az_ egyik .  k_ocsi alol '1alal�ap�dt· arccal 
Ve/Ji dij, Mindezek ellenére a . November 24-én, e,;te_ ünnepi 

1 
•· A nenuetköz.i és ha..al vers,,- ható De mivel lehetn

. e ,.meg- . maszo1t ki egy kocsivtzsgaló. akr eppen valamit 3antott a ko-
szaksze!'vezet Csongrád me- ülést tartott a BVSC viv057..akosz- nyeken spo.-tszerüen munkahelyUn- · • . ., S ,  b • d I csi alatt 
"' . b' tt . tálya. Ezen a szakosztályi érte- kön és a magánéletünkben P'>ld·- magyarazni a a. ogar -

,... . 
bb ·1 ta l . • ,,,,'el lZO saga nem a.dta fel a kezleten hozták nyilván096ágra a mutatóan, becsületes éLsp-,rtoloh;;-� Székesfehérvár közötti 76, a l '" 1 e O a . nu sa� · . . - ,. 

harcot, a sportfelelős Hegedűs válogatott versenyzők jubileum! 1 illően fogunk viselkedni, ezzel 15 Pusztaszabolcs-Paks közötti . ;Ia a forgalmi szo_lg,il:'t.terő �zabal11_osa.n ad:ia a „F_elhívá.s 
Jeno mindent el:követett a si- f.il,':;';1á��n_>e!Y a kovetkezö-

l 
e16segítve suokosztályunkban a 70 és a Dombót·ár-K<>mló Je!zest. aklc?_r a 3egye1zsgalok, a.ktk l�t!ak._ h!;gy a. k?c5:lakatos

.ker érdekében. .,Mi, a Budapesti Vasutas Sport szocl.alista erkölcs erósítését. vonal 76 százalékos menet· 11ak munka.Ja akadt az egyik kocs,nal. ,1aben _lemt�,k . a �o-
A következetes felvilágosító Clúb vivószakosz.UJ.yának válogn- s. Részt veszÜillk a Kilián t��.e- rendszerűségét? Az eg . vonat- natot. illett-e nem a_dtak _vol�ia az „Indulasra keszen _1e!zest, 

és szervező munka lassan I tott v_ersenyuH egyes!lletünk � velésl mozgalomban és teljent!_�k ·ut , k . . . · .d . .]6 5 � ami elengedhetetlenuL szukseges ahhoz, hogy a „Feihwas az 
megérlelte gyümölcsét. A sze- · ;".,:.,;;!'�e�tár��ma.,';'.'1 a ko- a Jelvények megszerzéséhez szu.:- 1 ra J O esesi 1 0 • pe, c indulásra" jelzést adhassa a foTgalmi szolgálattevő. 
gedi i.gazgatóság dolgozói kö- 1. A válogatott keret edzésein a reges 

f
eltételeket

. volt. , . .. . Igy van? 
„L '!d . delkezésr álló !dő telj · Ezzel az elhatározásunkkal -1S „R_er:lelheto, hogy az erdekel_i Jó!Iehet. az ön esetében „semmi sem történt". a másik � pe . a.ul 151 • a. szeg�di !fi:· �ben kil�á1,·a, l pé].:',��= szeretnénk meghálálni és bizonyos �utohazak, _ _  allcmas _ _  ok vezeloi állomáson már haJ·szálo,i m1ílott egy súlyos baleset. S lehet, töháznal l07, Szeged aUoma- tóan, lel.ld.!smeretesen fogunk fel- :����J;"!o�r�kn�� es d?lg�zo1 levo�Jalc a meg- hogy a figyelmetlen. kapkodó munka köi,etkezt1föen a h(lrson 120• Szentesen 55, Szöre- krz�_;?• különös !,eklntettel a Jö- mogatását, amelyet ml, sportolók felelo kovetkeztete,eket . Mm- madik ílyen esetben kikerülhetetlen a baleset gen 80, Makón 30, a szeaedi v nemzetközi és hazai ver- minden vonatkozásban élvezünk. dent meg kell tennün1c, hogy : 

pályafennta-rtásnáL pedig 12 �[e�p�;'.tnint az 1964""" to- Felajánlásunkat abban a remény- a soron következő téli forga-
1
dol{Jozó jelentkezett a mozga- 2. A magyar vivő-utánpótlás fej_ _, tes,;zü

k meg, hogy nemcsak lomban a �ehetó legpontosab-omban való részvételre. lödésenek eH!segitésE-re a V!dili ��!�yu
;;\��i i! ��� ban közlekedtessük a személy-

. A jelentkezők fogJalkoztatá- ;;;,,;t� egy.:;i���� a� kozz.anak hozzá és közös eJJ'lli?lyült vonatokat. Nem vezet jóra. ha 
sara a szőregi vasutas sport- fogunk a fiatal vfrónemzedék ne- �=� t��Y����: a tervet csak egyoldalúan, a 
kőr fordított a legnagyo-bb veléreben: - �özös ed-zések, tanács• leten visszaszereznünk.� teherszállításban akarjuk 

- 30 21-t tonna szenet taka- 1 - RAGASZTOTT vasúti sí
rítotlak meg kilenc hónap nek. A frankfurti vegyipari 
alatt a miskolci i;a:zgatóság-

1 
szövetség érdekes kísérletei 

ho-z tartozó fütonázak moz- folytatott, amelynek eredmé
donp·ezetöi. Ez az erejmény nyeképpen bebizonyosodott, 
1,2 ° 0-kal jobb a múlt édnél. hogy vasúti síneket poliész-

gondot. Ennek eredménye'ként jf;!,� koros szabadvfvás formá-
Meggy6ződésünk, hogy ezt a fel• teljesíteni. 

a 3. A vívás népszerúsitése eéljá- hfvá&t. amelyet a BVSC vli.logatott 
80 dolgozóból 78 má,r meg- ���é':-&ir�rs�f,.,!��'gfa{��; vívói írtak alll., vaJamenn�i vas-

��""-� besz.á.molókat fogunk. t.a.rtan1.. �
W

és ví��:J:1Koz.1:;
Ulmful

y
o

z• 

Kamuti Jenö, a BVSC v41ogatot1 
tórvivója az egy.,..ület 50 éves 
fennállása tls2teletére rendezett 
Jubilewni vivóversenyen Kossa 
István közlekedés- �s postaügyi 
miniszter tiszteletdíját kapta, mlnt 
az idei év legeredményesebb vas-

utas sportolója 

A Szolnoki MÁ V SE nyerte 
az atlétikai pontversenyt 

Az országos vasutas ífjúsá- Annál is inkább, mivel az ösz• 
gi és felnőtt férfi és női mezei szesített pontversenyben első 

. futóbajnokság, valamint a pá· helyen végző Szolnoki MAV a 
' lyabajnokságok alapján elké- mezei futóbajnokságon szer-

szült a vasutas egyesületek kö- zett nyolc pontjával, meglehe
zöttí rangsor. Az idei bajnok- tósen hátul kullogott. A nagy 

' ságokon 21 vasutas sportkör hátrányt a pályabajnokságo-
1 atlétikai szakosztálya képvisel- Ikon sikerült behozni és így 

tette magát. A 21 közül a me- megé.1-demelten végezitek az 
zei futóbajnokságról 5, a pá- el.só helyen. 

maradt távol. Az összesített pontve-rseny 
lyabajnokságról 2 szakosztály 

/ A sportkörök közötti rang- ut,á:n így a.la.kulr az é/.meumy 
sor nagyon érdekesen alakult. S-Orrendje: 

1. Szolnoki MAV SE 
2. Pécsi Vasutas SK 
3. Szegedi Vasutas SE 
4. Budapesti Törekvés SE 
5. Budapesti Vasutas se 

Mezei: 
8 

16 
50 
93 

19 

Pálya: 
210 
172,5 
125 

82 
143,5 

Összesen: 
218 
188,5 
175 
175 
162,5 

Mátraházi képeslap 
járja a tárMság az egész kör
nyéket, GalvatetőtóI Parádíg, 
Mátrajüredtól Kékesig. Egy
szer autóbuszon, másszor (iYa
log. Egyik nap hosszú menet
be n, mint búcsújáT6k indul
tunk el a pisztrángo,hoz. A 
Kékes alsó lanl(áín Jártunk. 
Sokan, főleg a ?corosa!;bak 
már szuszogtak. A 1..-ultúros a 
Mátra vonulatait jóL látható 
pontnál megá.lJ.t. Köréje tö. 
mörültünk, mint csirkék a 
kotlósnak. Aztán miért, nÍibt 
nem, így mondta: ez a viláf} 
vége. Egy idősebb, harcsabaju
szú, amolyan fal:usi bácsi 
na,gy szemeket meresztve né
zegetett körüL. Hatott rá a 
l'angos kijelentés. Látszott, 
hogy hangtalanul rögzíti ma
gában a pompás kilátást, a 
hegyeket, a völgyeket és a 
csúcsokig kapaszkodó végte
len erdőt. 

Közhely Lenne arról szólni, 
hogy a mátraházi vasutas 
üdülöben szépek a szobák, jó 
a koszt, k,edves, figyeLmes a 
személyzet. Azt, hogy ez igy 
van, meg tudhatja bárki, aki 

belenéz a hallban levő ven
dégkönyvbe, 

InJ«íbb pillantsunk be az 
emberek közé, hogyan élnek, 
mit csinálnak, hog11 múlik a 
két hét aranyszabadsá.g. 

Zenélő malom 

Az ü.diiló északi oldalán, a l11a,kb6l, bádogbóL, üvegből, 
Gyökeres forráshoz vezetó más-más hangokat adó perpé· 
keskeny szerpentinen ugyan- t:um-mob-iléket építettek. 
csak kapaszkodhat, bukdá- A patak part;án egy odva.t 
csalhat a turista. Az utat - rönk alatt konzerodobozban, 
mint puha szőnyeg - a fák- a hajdani építők, Dobos Jó
ról huilott aranysárga levelek zsef és brigádja utasításait 
takarják. A nagyszerú. csend- csaknem valahány arra járó, 
be távolból mély és magas olyan áhítattal olvasgatja, 
hangok, kalimpálás, csilinge- mint egy több ezer eszten-
1,és vegyüL. Legelészó birka- dós papíTll.8z-tekercset, Aztán 
nyájnak vélné az ember, Hi- nemre és korra való tekintet 
vogat, csalogat a hang. nélkül mindenki javit és iga-

A hegyekből törtető apr6cs- zít valamit a festői környék 
ka patak fölé ügyes kezek, a díszén, az aprócska zenélő 
vasutas iidiiló vendégei ga- ma,l:m,ok,0n. 

Va.csora után a társalgóban 
a. bácsi mellé kerii.Ltem. 
ELsüppedve a kén.yelmes ka
l'osszékben, magyarázott egy 
otthon ülő társának: A könyvtárban 

- Te, JósTca! - mondta. -
i:a. Emelgette, válogatta a Miért ülsz te folyton itt az 
könyveket, mintha súlyozná üdülőben. Olyan Pannóniát 
őket. Itt-ott beléjük olvasga- láttunk ma a pisztrángoS7Uil, 
tott. Eközben lépett be Má- amit sohasem felejtek el. 

Naponta, 18-19 6ra között 
van a könyvtári óra. Bő a 
választék: Petőfitől Adyig, 
Garkijtól Thomas Mannig, lí• 
f'át, prózát, útleírásokat, tudo
mányos munkát talál ítt a 
böngésző. Egyszer egy nénike 
- akit néhány nap alatt meg
szerettünk, mert beszédes, 
kedves, közvetlen volt - lé
pett be a könyvtárba. Fur
csán hatott, de jólesett látni 
itt az irodalom várában, sö
tét selyemkendővel a fején, 
napbarnított arcával, kezével, 
őt a faLu, a föld munkását, 
ahogy még ügyetlenill fargat
ta. a katalógust. Körbe, kör
le nézegetett segitséget vár-

ria, a kultúros. Juliska néni _ Talán panarámát - iga-
fe!lélegzeti, zítja ki egy mellette ülő tár-

- Ugyan már, kisa.sszon11- sa nagy komolysággal az öre
kám - mondja -, adjon ne- get. 
kem valami na.gybetúset, ki
sebb, könnyebb kön11vet. ami 
jól elfér a táskámban és az 
ölemben. Derú. villant a 
kultúros szemében. '211 bár 
nem volt könnyű a kívánsdc, 
de teljesttette 

A világ végén 

A turisztikát is gyakorolják 
Mátraházán. Körbe, körbe-

Az megtorpan a mesével, 
aztán egész testtel odafordul 
az imént szólóhoz: 

- Panorámát? tn nemcsak 
a l'ámát, hanem az egész ké
pet láttam, amely a szemünk 
elé tárult -, nvomta. meg a 
szót, mint aki ezzel le i3 zár
ta a vitát, 

- gergely -

Várnai Lá zló 
Pécs 

FALIÚJSAG KIÁLL!- ter gyanta segít.�égével is le
TAS a járműjavítóban. A Deb- het talpfákra 1·ögzíteru. 
t·eceni Járműjavító hata.s párt- - Megjelent a Magyar

Közlemény 
alapszervének kezdeményezé- Szovjet Baráti Társa.sáf} 1962. 
sére faliújság kiállítást ren- évi kalendáriuma. A tartalmas 
deztek november 7-e ti:szte- kiadvány 12 forintos áron no-

Közöljük a magáneróböl letére. vember 10-töl az újságárusok-
történő kislakásépítési. akció- - BEVEZETI'EK a villanyt nál is kapható. 
ban részt venni szándékozó Gyömöre állomásra. A dolgo- - 50 OOO tonna árut, 50 OOO 
dolgozóinkkal, hogy a lakás- zók kis ünnepséget rendez- utast szállított egy ét• alatt a 
terv elkészítéséhez, illet\·e ki- tek ehból az alkalomból. süttöi erdei i·asút. A kisva.sút 
választásához megyebizottsn- - December 4-töl egyhetes a.z utóbbi idöben 5 darab 
gainkon keresztül segítséget tanfolyamon t'esznek részt egyen.ként 8 tonna teherbfrá
kivánunk nyújtani. E célból Csillebércen a i·asut.as KISZ- sú kó.s;:állító i•agont és egy 
megyebizottságaink részére titkárok. A tanfolya m.on a személykocsit is kapott. 
biztosítottuk az E. M. Epítés- KISZ-központ és a rasu1 i·e- - Új va8ítti felüljárót épí• 
ügyi Dokumentációs Iroda ál- zetói tartanak elöadá.st. .ti,nek Békésesa.bán az oros-
tal kiadott családi hó.z terv- - JÓZSEF ATTILA ne�·ét házi úton. A munkálatokat 
gyűjteményt. A tervgyűjte- vette fel a budapesti igazgató- 1962 <'lején ke7dik meg. 
mény 51 típustervet tartalmaz. ság számviteli főnökség B cso- - GAZFűTJl:Sű vasúti vál
Előnye, hogy a tervgyűjte- port állóeszköz rés::.legének tók. A tél közeledtével Angllá. 
ményböl kiválasz,,tt terv egy- munkabrigádja.. A brigád el- ban megkezdték a ,,asúti váltók 
szerúsftett kiviteli dokumen- határozta. hogy a prolet.árköl- gázfűtéssel való felszerelését. 
tációja. (tervlapjai) néhány fo- tó nevéhez méltóan fognak Ezzel kívánják megakadá
rintért külön is megvásárol- dolgoznj. lyozni nagy hidegben a váltók 
hat-0. Ez a dokumentáció egy- HANGVERSENNYEL befagyását. Az angol vasutak 

l 

aránt alkalmas az építési en- egybekötött kultúrteremava- kísérletei szerint a gázfútés a 
gedélykérelemhez, az OTP- tó ünnepséget rendezett no- leghatásosabb eljárás a t•áltók 
hitel kérelemhez, továbbá a vember 18-án a BVKH nőbl- befacyásának megakadályo-
ház felépítéséhez. zott�a. A rendezvény bevéte- zására. 

A megyebizottságok ezzel lének egyrés7ét felaiánlotfék 

kapcsolatban részletes tájé- a vak gyermekek intézete kis 
k • • k lakóinak. oztatást nyujtana . 

_ MAGYAR-BOLGÁR ba-

- •• ·-
A szerkesztőség üzeni 

ráti estet rendeztek a Debre
ceni Járműjavítóban. Az es
ten megjelent Jancso Geor
giet', a Bolgár Népköztársa
ság budapesti nagykövete. 

Pintér Lajos. VácnUót: Fehér - Megbeszélésre hívták ösz-

��'.:i�es'f;6� .. 1�r�tá1:',�
ld 

G;�����: sze a kiváló dolgozókat a pé
badhegy : cserháti József. Tótka csi fűtőházban. A szolgálati 

��;Y vfg
z
�

g
�Jroli.

á
r;;Jkc�t��J�� főnökség és a, mozgalmi szer

vár; Mező László, Bódogh Mihály. vek vezetői a legfontosabb 
Dombóvár: Leveleiket lapunk feladatok megoldásához töb-
anyagihoz telhaszná!Juk. bek között a munkafegyelem 

Bánkfalvl Gyula, Szeged : Verse megszilárdításához kérték a 
f��z':�.!'á

f�é��ffint0:sz:öjé.s:f.ye- kiváló dolgozók segítségét. 
Hoffmann József Veszprémvar- Közvetlen segítséget 

�t
0

J�1�r�\t'il'!'tolrj.'�·.r�fr?e t6e,';;'i: nyújt az egyes szakszervez.eti 
tetnj lapunkban. Helyes volna, ha bizottSágoknak a szakszcrve
részletesen meg:irná miről van szó. zet Csongrárl megyei bizott· 

�n��1;�;:'{��j�I'z'. ;:� h�!;: ság-a.. a munkavédelmi hel�I 
nálható. megjavításához, A mnnkave-

J. Gy., Budapest: Lehet, hogy delmi bizottság tagjai sorra 
Igaza van. kár az Ismeretlenség keresik fel a szolgálati helye
ködéb� burkolódznla. Kár volt a 

I ket , tanáaaikkal segítik a fáradságért, névtelen levelet nem es • .. 
közlünk. munka.védelmi felelosoket. 

A Hivatalos lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer• 
vezeu bizott,;ágok és a dolgozók fi„ 
gyelmébe ajánljuk a következőket: 

46. számból: 127!?:!6.·1001. 1,1. B. 
Felhívás a téli forgalom lebonyo-
lítására. 

' 

47. számból: 12763!?/1961. I 9. A. 
Szolgálati beszélgetések soronkí• 
vüli kapcsornsa. 

127547 /1961. r 8. E. A „Burgonya 
és alma fuvarozás.inak szabályoz.a„ 
sa" e. rendelet módo�iuisa. 

126296/1961. I,3. A. A nyugellátá
sok megállapításához szükséges 
igénybejelentő lapok kezelésének 
újabb szabályozása. 

127245/1961. I 4. B. A MA V Köl
csönös Segítő Takaré-kpénztárak• 
nál alairásra jogosultak igazolása„ 

t\lAG Y AR VASUTAS 
Felet� szerkesrtö Gulvas Táno9 

Felelll,, ldadó: Swbó Antal 
Sz:erkesztöc:é,e: Budapest, VI.; 

Beocrur o 41 
Terteszt.J: a NPuc:.zava t,aokladó 

va11s1a, 
Budsoesf. VU Rák6<-z1 ól 54. 

�t1'k-M.t TADT'IVO'l'd'i, 

MÁR ITT IS ? B A L E S E T  

- Tessék itt az �azolvá.nyom, 
jöttem. Kérem jelentsen be . •  _ 

ellenőrizni - 0 a.z oka mindennek! Olyan jó vicceket 
mesélt, hogy nem tudtam előre figyelni. 

(P1lbZta1 Pál ra3zai) 
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A s z  ER  V E ZE T T  VA S U TA S  D O  L �oz  Ó K  L A P  J A  Tizenhárom napig ül�z.ett a Kreml kongresszusi termében a Sz.ak.s�er
vezetl Világszövets.ég V. kongresszusa. A képen a kongr�szus eln�k
ségének egy része látható, Előtérben bairól�jobbra , ... Grl-;m, a S7ov3ec
u.nió Szakszervezeti Központi Tanáttának elnöke, Louis Saillant, 831 

v. fVFOLYAM, 2<1. szAM. Ara 40 fillér 1961. DECEMBER 16. SZVSZ f6iitkára és A. Novella, az SZVSZ elnöke látható 
(MTI Külföldi KépszolgáJatj 

' 

A második ötéves terv végrehajtásáva l kapcsolatos 
fel adatokról tárgya lt a központi vezetőség 

A sZdkszervezet központi vezetőségének december 1-i illé
sét Végh Lajos, a szakszervezet elnöke nyitotta meg. Beveze
tőjében foglalkozott az utóbbi idők legfontosabb nemzetközi 
eseményeivel, kiemelve ebből a Szovjetunió Kommunista. 
Pártja XXIL kongresszusá.na.k jelentőségét. Részletesen mél
tatta a SzakszeTvezeti Vil,á,gszövetség V. kongTesszusát. 

Az elnöki megnyitó után Si,abó Antal, a szakszervezet fő
titkára tartott beszámolót a második ötéves terv végrehajtá
sával kapcsolatos tennivalókról. Az ország minden részében, 
a gazdasági és mozgalmi srervekben egyaránt a dolgozók 
százezrei vitatják azokat a tennivalókat. amelyeket a párt 
Központi Bizottsága, az Országgyűlés és a SZOT teljes ülése 
a közelmúltban megjelölt második ötéves tervünklkel kap
csolatban - mondotta bevezetőben. 

A terv recílis es lelkesítő távlatokat nyit meg 

Tervünk rendkívül nagy, de egész népünkre nézve jelen
t,6s és vonzó célokat tűzött ki, hogy azokat megvalósítva le
rakjuk a szocializmus alapjait és mielőbb rátérhessünk a fej
lett szocialista társadalom építésére. A terv széles közvéle: mény bevonásával, a baráti országok tudománYOIS: gazda!�gi 
és társadalmi erőinek gondos össrehangolása, saJát eroink 
mindenre kiterjedő felmérése után nyer végső formát. Ez 
mindannyiunkat nagy megnyugvással tölt el, az ötéves tervet 
reális alapokon nyugvónak, minden tekintetben megvalósítha
tónak tartjuk. A terv céljainak elérése lelkesítő távlatokat 
nYit meg előttünk és valamennyiünk érdeke. hogy a legna
gyobb erővel, minden tudásunkat, képességünket latba vetve 
dolgozzunk maradéktalan megvaló&ításán. 

Ahhoz, hogy szakszervezeti vonalon a :feladatoknak eleget 
tehessünk, szükséges: 

- a terv va.súti közlekedésre vonatkozó részének pontos is
merete, szilárd eltökéltség a. végreha;tásban való aktfv rész
vételre; 

- a jelenlegi helyzet mélyTeha.tó elemzése, a hasznoa 
módszerek tökéletesítése, a visszahúzó eTők bá.t07' feltárása, 
az akadályok gyoTs, következetes elháTítá:w.. 

A szervezett vasutas dolgozóknak, a szakszervezet vezető 
szerveinek is meg kell határozniuk saját feladatukat, a lehe
tőségek számbavétele mellett rögzíteni kell, hogyan, milyen 
eszközökkel kíván hozzájárulni a tervben foglaltak sikeres 
teljesítéséhez. 

Feladataink kidolgozását kedvezően befolyásolja a sike
resén teljesített hároméves terv gazdag tapasztalata Az el
múlt időben a népgazdaság egészében, így a vasúton is nagy 
teljesítmények születtek, nyugodt, tervszerű és egyenletesebb 
munka honosodott meg. A vasutas munka hatékonyságának 
alátámasztására álljon itt néhány számadat: 

- 1960-ban 32 %-kal több árut és 35,4 %-kal több utast 
azáUított a vasút, mint 1957-ben. 

- a fajlagos szénfogyasztás 14,6 %-klu. 
- a kocsiforduló 13,8 %-kal csökkent, 
- a. tehervonatok átlagos terhelése 15,5¼-ka.l nótt, 
- nőt a vasutasok keTesete 6-11-0/o-kal, 
- megvalósult az ipari jellegű üzemekben a. nuereseg-

'l'észesedés, 1959-től pedig az egész vasút területén az üzemi 
jutalék, 

- az életszínvonal mintegy 16 0/o-kal nőtt. 
Lényegében bebizonyosodott, hogy egyre növekvő köve

telmények mellett is lehet kapkodás nélkül, eredményesen 
dolgozni. Elismerés illeti a vasút valamennyi dolgozóját és 
vezetőjét az eredményekért, a jó munkáért. Sajn05 nem le
het ilyen elismerően szólni november hónap teljesítményé
ről. tekintettel arra. hogy nemcsak hogy a tervben előírtak 
teljesítése nem sikerült, de még a tavalyi év teljesítmény
szintjét sem tudtuk elérni. A legutóbbi napokban többször 
fordult elő, hogy a vasút nem tudott elegendő kocsit biztosí
tani. A gazd.asági és mozgalmi szerveknek, a vasút minden 
dolgozójának nagy erőfeszítéseket kell tenni, hogy a reánk 
háruló szállítási feladatoknak 1961. év<bten maradéktalanúl 
megfeleljünk, és az 1962-es terv végrehajtására bizto.s ala
pokkal indulhassunk. 

Milyen feladatok varnak ci vasutasokra ? 

A második ötéves tervben a népgazdaság egyéb ágainak 
nagyarányú fejlődése természetesen a szállítási igények növe
kedését is jelenti. Mint a tervtörvény említi, ebben a tervidő
szakban is a vasútnak kell a fuvarozási feladatok zömét tel
jesíteni. 

A vasútTa vanatkozó legfmi.tosabb te-n,feladatok a lcö
vetkezők: 

- áruszállítási teTVét 39 %-kal keU növelni, 
- 1965-ig a vasúton elszállított utasok száma 1960-hoz 

viszonyítva 18 %-kal emelkedik. 
- az utaskilométer teljesítménynek 72 milliáTdTa. kell 

emelkednie, 
- az árutonna.kilométer teljesítmény 38,8 %-kal emel

kedik. 
Mindezekhez az szükséges, hogy: 

- az egu teherkocsfra eső hasznos terhelés 1Z %-kal nö
vekedjék, 

- a. tehervonatok átlagos terhelése min.tem, 10 %-kal 
emelkedjék. 

- mind a személy-, mind a teheTszállitámál a. m4„ is
mert és bevált munkamódszeTek széle, kÖTben lllkalma.zást 
nyeTjenek. 

Elősegíti a teljesítést a tervbe vett 1050 db. uemélvlcoc,i 

és 11 340 teherkocsi beszerzése, mely ugyan alatta marad a 
szükségesnek, viszont nagymértékben emeli a teljesítőképes
séget, mert korszerű járművekről van szó. Ezenkívü1 mo
dernebb vontatási járműveket is kapunk, pL cliesel-motoro
kat,· elektromos mozdonyokat. Hangsúlyozni kell, hogy a jár
műgyártó iparnak a tervidőszak alatt jobban kell segíteni 
a vasút munkáját, nevezetesen a korszerű Villamos- és diesel
mozdonyok hamáridőre történő ST.illítása és jobb min�ben 
való elkészítése révén, mert -'az új mozd0111yok nagyrésze töb
bet van javításban, mint üzemben 

Bár jelentősebb új vasútvonal építésére nem kerül sor, 
tehetőség nyílik a meglévő pályák jelentős Tészének felújítá
sáTa, korszerűsítésére. E nagyarányú beszerzések és munkák 

tározottan fel kell lépni és megértetni a követelések felvetól
vel. hogy munkáshatalmunknak nincs édes és mostoha gyer
meke. továbbá, hogy a tervgazdálkodásnak minden területen 
érvényesülni kell, ezért minden fejlesztésnek. minden igény
nek kielégítése is csak tervszerűen történhet. 

Következetesen kiállunk és védjük a helyes, a népgazda
ság és a vasutas dolgozók egyetemes érdekében hozott in
tézkedéseket. de észrevételezzük, bíráljuk a nem megfelelő 
általános, vagy részintézkedéseket és javaslatokkal élünk a 
felmerülő problémák megoldására. 

A, dolg<?zók szívesen versenyeznek 

elvégzéséhez a te1'V a vasút számára minteg11 10 milliáTd fo- A következőkben felhívjuk a figyelmet néhány olyan kér
rint beruházási összeget biztosít, amely az egész közlekedé1 désre, amelyek kijavítása az eddigi tapasztalatok alapján 
részesedésének minteg11 75 %-á;t teszi ki. szükséges és megoldásuk lehetséges. Dyen az egyes párt- és 

Fentiekben tennészete5en csak néhány főbb számot ismer- kormányhatározatok következetesebb végrehajtása. Több 
tettünk és nem térünk ki a terv minden részletére, hiszen olyan határozat van, amelyik megjelenése után a vasút ve
azok az on;zággyűlés tanácskozása után ismertté váltak. Még zetése (velünk együtt) részletes, jó intézkedéseket határozott 
közelebbről megismerjük azokat a konkrét megvalósulás fo- • el, amelyek végrehajtása gyakran elmarad, de legalább is- el
lyamatában, legközelebb éppen az 1962. évi tervfeladatok is- húzódik. Pl. a Politikai Bizottság 1960. IX. 20-i határozata 
mertetése idején, alapján a Szakmai Kollégium 1960. november 3-án kidolgo-

A következőkben a szakBzervezet szerepéről és felada- zott; határozata néhány pontja még ma sincs végrehajtva. 
tairól szólott Szabó elvtárs. összegezte azokat a legfőbb ten- A kollégiumi határozat azt is előírja, hogy csökkenteni kell 
nivalókat, amelyek segítségével legeredményesebben hozzá- az elfekvő anyagkészleteket. ugyanakkor az anyagfelfutás az 
járulhatunk a tervfeladatok megoldásához. utóbbi félévben félmilliárd forinttal nőtt. Vannak készletek. 

ami 3 éve föl<i6, nem merik leselejtezni, pedig a MA V kama
A szakszervezet tevékenysége javulást mutat tot fizet érte. 

Vajon rendelkezünk-e m�eleló felkészültség�el. szemé
lyi és szen•eZéti feltetelekkel a várható nagy feladatok m�g
oldásához - vetette fel a kérdést. - Bátran megállapíthat
juk, hogy a vasutas szakszervezet tevékenysége - az egész 
magyar szakszerver,e!i moz,galom részeként - javuló irány
zatot mutat. Sikerült ezt tartalmasabbá, koostruktívabbá 
tenni. Az elmúlt években tett szervezeti intézkedések kedvező 
hatásúaknak bizonyultak. Különösen a megyei szervezetek ki
éiPítése hozott a vártnál lényegesen kedvezőbb eredménye
ket. 

Az eredmények ellenére két fontos területen l.éltyegesen 
javítani kell a munkát: 

- Tel;es ef"óvel meg keR eTősiteni a bwlmíak mun
káját, és erre egész szeTVezetünkne-k süTgősen Tá kell áll
ni. Az 1962. év első 6 hónapjának legfontosabb tennivalója, 
a. bizalmi munka magasabb színvonalra. való emelése lesz. 

- A központi vezetőség mint a szakszervezet legma,ga
:w.bb szintű vezetőszeTVe munkájában is javulást kell elér
nünk. méghozzá két irányban: 

A központi vezetőség egyes tagjainak fokozottabb bekap
csolódása és aktívabb tevékenysége, a vezetés gondjaiból való 
n�obb részvállalása. Különösen vonatkozik ez a központi 
ve:retőségi tagok saját munkaterületükön végzett segítő te
,rékenységére, 

A kiözponti vezetőségi ülések színvonalát is emelnünk 
kell. Több k�rdést kellene a központi vezetőség elé' terjesz
teni mint eddig, még ha azok részkérdéseknek látszanak is. 
A személyi, szervezeti feltételek megléte azonban csak eszkö
ze az eredményes munkának. Szükséges meghatározni azt is, 
hogyan kell munkálkodnunk. 

A fel4(1atoka.t két csopoTtTa. oszthatjuk: 
1) A vasúton folyó politikai, gazdasági munkát segítő te

vékenység. 
2) A sza.kszeTvezet sa;átos feladataiból adódó tevékenység. 
Bár a két terület kapcsolódik, sok ponton érintkezik. a 

könnyebb á�ltintés kedvéért helyes különválasztani és rög
zíteni a feladatokat. 

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a vasút munkája az 
ország egész gazdasági tevékenységének szerves része és a 
többi gazdasági sz,ek!torral összehangolva, az országban érvé
nyes törvények, ren<;leletek és intézkedések alapján kell, hogy 
.végezze. munkáját, a tervekben előírt területekben és mérték
ben. A vasút rendelkezzék mmdazokkal az anyagi es,zközök
kel. amelyek szükségesek a tevékenységéhez és most már is
mert a követelmény is, amelyet az ötéves terv idósm.ka alatt 
teljesítenie kell, természetesen a gazdaságQsság. a termelé
kenység állandó emelése, a vasutas dolgozók munkájának 
lehetőség szerint könnyebbé tétele, élet- és munkakörülmé
nyeik állandó javítása mellett. Ennek megszervezése, lebo
nyolítása a vasút vezetésének feladata, nekünk a mi eszkö
zeinkkel messzemenő támogatást kell nyújtani ehhez. 

Ká!iár elvtárs 1957 február hónapban a Sza.ktanács ülésén 
felszólalt és nagyon szemléltetően mondta el, hogy a mi Vi
szonyaink között a szakszervezeteknek hogyan kell dolgozni. 
Elmondotta, hogy 

.,a szakuervezeteknek továbbra i3 felada.ta, hogy a dof.go
zók érdekében kéTjenek, sót követeljenek, de azt is meg kell 
tudni mondani, hogy a kérés, követelés honnan. miből teZje
síthetór' 

Ez azt jelenti, hogy a munkáshatalom gazdasági intézke
déseit támogatnunk kell, hogy a munkásszervezetek, !gy a 
szakszervezet Is. amennyiben a dolgozók érdekében követelé
seket támaszt. a cím2'll!ttet eeg!tenie kell abban, hogy eleget 
tudjon tenni a jogos követelésdcnek. 

Következetesebben hajtsuk yegre 
a hatcirozatokat 

Bár mind kevesebb mértékben, de még mindig e16for
dulnat nem mecetapozott. Jogtalan követelé9ek,, ami ellen ha-

A szocialista munlmversenyben jó eredmények szillettek 
és DY\llilodtan mondhatjuk, hogy vasút dolgozói áll;al eléri 
eredmények jelentéis része a munkaverseny-mozgalomnak kö

szönhető. A munkateljesítmények. fokozásáért folyó verseny, 
ma már a vasutas dolgozók túlnyomó részét érdekli és szíve
sen versenyeznek a még jobb � még szinvonalasabb teljesít
ményekért. Hiszen csak a legutóbbi időben 8793 brigád 
76 OOO tagja van versenyben, ezen belül mintegy 1130 szocia
lista címmel kitüntetett brigád van 8700 taggal. Más dolgozók 
ezrei más módon, más formában versenyeznek. 

Mozgósító erő az igazgatóságok közötti verseny is, bár 
nagyon megoszlanak a vélemények. Sokan nem tartják jó
nak és hangoztatják, hogy az tulajdonképpen nem igazgató
ságok közötti verseny, hanem az igazgatók közötti venseny. 
Mi ezzel az értékeléssel nem értünk egyet. Állítjuk, hogy a 
vasút sajátosságainak nagyon is me!(felelő forma és jó tar
talommal nagy mozgósító erővé válhat. csak a jelenlegi 
komplikáltság és még meglevő ellentmondásosságát meg kell 
szüntetni. 

A versennyel kapa;olatoo kérdéseket az 1022/1961 MT
SZOT határozat alapján december 15-ig ki kell dolgozni. Ez 
a ha.tároza.t a munkaveTseny szervezésére. éTtékelésére, és ju
talmazásáTa vonatkozó új módszeTeket foglalja. magá.ban, 
amelynek lényege, hogy a.z éves teTvTe épüló veTSenycélkitű
zéseie teljesítése alapján, az éTtékelés ís évenként töTténik és 
az eredmények jutalmazása ugyancsak egy évben egyszeT 
történik. A vasút végrehajtási utasításának kidolgozásával 
kapesolatban fontos feladatunk, hogy a jelenleginél jobb cél
kitűzéseket dolgozzunk ki és az értékelés is egyszerűbb, vilá
gosabb legyen. Ezzel egyidőben javításra szorul a verseny 
nyilvánosságának ügye is. 

Teremtsünk rendet a beruhcí.z:ások vonalán 

Sok javítanivaló van a vasút műszaki fejlesztésére for
dítható erők koncentrálása terén is. Javasoljuk, hogy a gon
dos előkészítés után ezt a kérdést a kö�·etkező évtől megfe
lelően oldjuk meg. 

Ugyanide tartozik az újítómozgalom helyzetének meg
javítása is Az egyes szakszolgálatok nem éltek a műszaki 
fejlesztési alap .terhére történő megvalós(tás lehetöségeivel. 

A két összetartozó kérdéssel kapcsolatban szükséges 
hogy: 

- szoTosabb együttműködés valósuljon mea a szakosztá
lyok és szakszervezetünk között. hogy a műszaki fejlesztést 
tervekkel és újítási feladatokkal kapcsolatban elmondjuk vé
leményünket. javaslatainkat: 

- el kell érni, hogy az újítások ielentőségiiknek megfe• 
lelő helyre kerüljenek a uersen„mozaqlnni ban: 

- a vezetés minden szintjét hassa át a műszaki fejlesz
tésre. tökéletesltésre való törekvés és ezt ösztönözni kell -
ahol eT1'e mód van - a prémium és jutalmazási Tendszerünk
ben is; 

- azükséges, hogy az újítási feladattervek jelentősebb 
pont,ia.l már januáT végéig a dolgozók tudomásáTa jussanak. 
Ez a szakmai és szakszervezeti szerveknek közös gondia le
gyen: 

- Nem véletlen. hogy az 1022. számú MT-SZOT rende
let a ·kiváló dolgozó cfm odaítélésében első helyre tes7.i az 
újítás. ésszerűsítés. tapasztalatcsere területén elér1; eredmé
nyeket. 

A beruházások vonalán is sok még a tennivaló. Bár itt 
a hibák jelentős része nem a vasút mulasztásából adódik. 
mégis befelé és kifelé hatékony intézkedéseket kell tenni, 
bogy a rendelkezésre bocsátott beruházási keretek felhaszná
lása Időben a szükségleteknek megfelel6en, nem utolsósorban 
gazdaságosan történjen. 

Sok a probléma a kivitelezési Idővel. Gyakori. ho!!y je
lentősebb beruházásokat nem lehet üzembehelyezni határ-

fFol11tatá1 a 2. oldalon.) 



lHAGYAR VASUTAS 

(Folytatás az 1. oldalfÓI.J merni. De nemcsak megismerni kell a lervbö! adódó felada- ' 
id�re. _mert viszonylag nem nagyértékú gépi berendezés 

tok��- h�nem megismertetni minden vasutassal. SzükS3ges 
hu�nYZ!k; Pl. az Északi Járműjavító motorüzemben a daruk 

lE:52:ogezm. h?,gy a me�ismert<:tés kéJ v�nalon k_ell. hogy tör- 1 
szallftásat _a Gan�-MAVAG nem vállalta erre az évre, pedig 

tenien. Egyre zt az e,gesz vasutra harulo munkat kell[ ismer-
1962: ja_�uar elseiével ü1.embe kellene helyezni. Debrece11 á.l-

tetni, másrész� konkrétan az adott szolgálati hely, majd az 
� uJ _ _  felvételi épületénél hiányzik a közPOllti fútés hő- adott csoport es dolgozó feladatait. 
csök:kentőJe. Ennek a leszállítását a Láng GéPQVIÍr csak 

A jövőben jot;ban az érvényes határozat.ok al,apján kell 
1962. december 31-re vállalta. (Ennek megoldására kértük a 

d?lgoznl!flk �inden szinten. hiszen a határozatok elkésIDté
vasass�szervezet segítségét). 

se1:>?11 nu 1s resiz:t veszünk, így minimáliis követelmény, hogy a 
Intezked�k1;t követel az a helytelen gyakorlat is, hogy 

s1;11at halározatainkat. illetve az egyetértésünkkel hozott M
egy-egy beruhazas terve:llése nem történik határidőre más-

tarozatokat mrnc'.,., teknteföen >'égre s haj tsuk. 
reszt a létesítmé!1y tervezői legtöbbször nem veszik figyelem-

Ezenkívül néhány szervezeti intézkedést is megvalósí-
� az .'.'zt h���ó dolgozók véleményét_ A módosítások leg-

tunk. ami a szakszervezeti munka hatékonysagát növeli. 
tobbs2<;>r el_huzódasokkal és hiteltúllépése,kkel jámak. 

Legnagyobb horderejű a pályafenntartási s7.akszervezeti 
_:rvi:e; ket olyan kérdést kell megemlíteni, amely a kÖVet-

· �z�-vek á�zervezése. Ez a választásokkal egyidóben történik 
kezo 1doben megoldásra szorul, a beruházásokkal kapcsolato-

es igyekszik hozzaidomulni a pályafenntartási szolgálat. ter-
san : vezett szakmai korszerűsítéshez. amelynek alap"ondolatával 

k ll nagyon egyetértünk. 
n 

, .• -:- mea e _végre á!Lapodni, hogy a. beruházások és fel-
u11tasok megua�OSí.tásával egyidőben a.rányomn fejleszteni 
ke!l a. munkavedelmi, szociális és kulturális berendezéseket 
ts: 

- határozottan fel kell lépni a beruházások vonalán 
tapasztalható gazdasáatala?I ság, céLszerű/Jle-n,séQ ell,en. 

,· , Hely� v_o� 1962-ben a befejezetlen, á1-húzódott beruhá
zasok elkesz1tésének nagyobb mértékű szorgalmazása. 

:r-,reg kell teremteni a jobb együttműködést az egyes szak
os2llláJ.yo,k között a beruhá.?Jásokait illletóen is. A jövőben na
gyobb . gond?t kell fordítanunk a felújítások ellenőrzésére, 
azo� 1;sszeru felhasználásra. Eddig mi magunk is csak a be
�Llházaso�t ellenőríztük, pedig a felújításokra fordítandó 
osszeg haromszorosa a beruházásolmak. Pl. a második ötéves 
tervben beruházásokra 10 milliárd, felújításokra 29 milliárd 
102 mi11ió forintot használ fel a MAV: 

Nagyobb gondot a munkavédelemre 

Bár ja_vulás mutatkozik a balesetek alakulása terén, még
sem lehetunk elégedettek. Különösen jobb munkát kell végez
nie a gé�észeti szakszolgálatnak, mert itt a legsűrűbb a bal
esetek elofordulása. Ezen belül is a jármújavíitók: helyzete a 
legsúlyosabb. 

flta!ában elégtelennek tartjuk a szakmai vezetők mun
kavédelemmel kapcsolatos ténykedését. A mUlllkateljesítmé
nyek javítását célzó intézkedéseik mellett lényegesen keve
sebb gondot fordítanak a munkavédelmi kérdésekre. A jövő
ben jobban fel kell használnunk a munkavédelmi filmeket és 
foglalkozunk egy vontatási tárgyú film .készítésének tervé
vel is. 

A szaks�ttal és a Vasúti Tudoményoi Kutatóinté
zettel közösen felmérjük a koc:skendezők, sarusok, gurító· 
dombon foglalkoztatott do'.gozélk leterhelését. Ez a kérdés 
a dieselesítés fejlesztésével együtt merül fel. Javaslatokat 
dolgozunk ki az itt dolgozók létszámára és munkaidejére vo
natkozóan. Szükséges intézkedéseket tenni a rendsz.eres tola
tást végző szolgálati helyek kors2lerÜ megvilágítására, több 
vonatkísérő laktan.ya bővítésére. 

A pályaépítések telephelyein ellenőrizni kell a 6. szak
osztállyal együtt, hogy az ott foglalkoztatott dolgozók elszál
lásolásáról idejében történjen gondoskodás. Javasoljuk a vo
nalon dolgozók részére az időjárás viswntagságai elleni vé
delem miatt sátrak beszerzksét. Jövőben nagyobb gondot kell 
fordítani a szálláshelyek gondozására, tisztántartására, felsze-. 
relésének megóvására 

. A balesetek és rnum.�védelmi hián� felszámolá• 
sara nagy segítséget nyújtanak a munkavédelmi őrségek_ ame
lyek • eddigi tevékenysége is mutatja, hogy a munklavédelem 
mindjobban társadalmi üggyé válik. 

Helyes lenne, ha a 3. szakosztály és a munkavédelmi 
osztály, a szakszolgálati vezetők és a munkavédelmi őrségek 
tagjainak bevonásával folyamatosan megbeszélnék a tapaszta
latokat és intézkedésre szólítanák fel a hiányosságo,kért fe
lelősöket, a végrehajtást pedig ellenőriznék, a mulasztókkal 
szemben a törvényben biztosított jogaiJknál fogva minden 
szinten következetesen eljárnának:. 

Helyes volna fokozatosan tudomány05an megviz.-;gálni, 
hogy a vasútüzem ellátásának jelenlegi igazgatási módszerei 
helyesek-e, korszerűen történik-e a vezetés. Nagyon sok tény 
mutat arra, hogy még mindig sok felesleges. párhuzamos 
adatszolgáltatás történik. Ez nemcsak drágítja a munkát, de 
nehézkesebbé, kevésbcbé rugalmaa;á is teszi. 

Emeljük a vezetés színvonalát 

A Vasúti Tudományos Kutatóintézetnek a szakvezetésnek. 
és a mozgalmi szerveknek együttes feladata. hogy a vasút te
rület.én a legmegfelelőbb felépítést és ,rrors, haté'lcony veze
tést, ügyintézést honosítson meg. Erre kötelez bennünket a 
pártnak a vezetés színvonalának emeléséről szóló ismert ha
tározata. 

· Ugyancsak megvizsgálandónak tartjuk a kö7Jép.. és alsó 
vezetés hatáskörének, valamint felelősségének a viszonyát. 
Annak ellenére, hogy tömmt egy sor helyes in�edés az al
sóbb szervek hatáskörének bővítésére, mégis úgy látjuk, hogy 
az igazgatóságok, a swlgálati főnöklségek még nem rendel
keznek megközelítően sem olyan jogokkal, lehetőségekkel, 
mint amilyen a felelősségük mértéke. 

Az egyszemélyi felelős vezetés nem zárja ki. sót feltéte
lezi a sok éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező dolgozók 
véleményének, javaslataJinak figyelembevételét. Nagydob biz
tonságot ad a vezetésnek js, ha az életből veszi tapasztalatait 
és döntéseinél támaszkodik az.okra. Nyomatékosan hangsú
lyozzuk, hogy mindenféle rendellenesség, a ve7'etés hatásfokát 
gyengítő, a vasút munkáját gátló intézkedés ellen vagyunk, 
de a gazdaságosabb. gyorsabb munka érdekében érdemesnek 
tartjuk a fenti kérdése.kikel való foglalikozást. 

Fock Jenő elvtárs a Népszabadság 1961. november 26-i 
számában cikket írt „Az ötéves ten, és a vezetés színv:malá
nak emelése" címmel. Ebben nagyon kiemelte, hogy 

,,hatékonya.bbá kell tenni a gazdasági vezetést, s e cél
ból folytatni keU a hatáskörök decentralizálását, és vele 
együtt a leadott felelősség fokozását. Ez em,i.k fontos feltéte
le az alkotó kezdeményezéskészség és felelősségvállalás kibon,
ta.kozásának • . • Határozotta1i 1e kell szögezni, hogy változat
lanul a decentralizálás, a hatáskörök leadása, a felelősség ki

terjesztése mellett vagyunk. Csek ezt elfogadva és tuda.tosan 
érvényesítve lehet a legfontosabb kérdéseket, központilag 
kézben tartani. Az a véleményünk, hogy az elzárkózás az 
aLsöbb szervek hatáskörének és felelősségének növelésétőZ, 
biza.lmat/,a.nság e szervek irányában, politikailag szekitáns vo
nás. A gazdasági eletben jeZe-n.tkező nehézségeket, 11,em 
a.:.: önállóság csorbításával, elZe-n.kezőleg, az önállóság és a 
felelősség növelésével lehet megoldani." 

Ugy véljük, hogy nagyon meg kell szívlelni ezeket a gon
dolatok-at és mielőbb rátérni a gyakorlatban való megvalósí
tásukra. 

Szakszervezetünknek vannak olyan sajátos feladatai, ame
lyeket a párt a munkáshatalom reánk bízott és az ötéves 
terv megvalósításához ezekl!lek a feladatoknak a jó megoldá
sával tevőlegesen hozzájárulhatunk. Ezért kötelességünk min
dent megtenni a szakszervezet sajátos feladatainak egyre 
jobb, színvonalasabb elvégzésére. 

Kezdve a központi vezetőségtől a bizalmia!kig az ötéves 
te1·vet és az éves részterveket a legalaposabban meg kell is-

Nyílt, ös::r;inte bírálatot és önbírálatot 

A munkát nagyban elősegíti ha fokozottabban törekszünk 
a nyílt, __ ős�inte bírálat es önbírálat légl<örének kialakítására. 
A kolcsonos b1zalom, a helytálló, egészséges bírálat, az őszin
te hang önmagában is mozgósító erő és az eredményekben 
mindig megmutatkozik. 

. V-3!1nak nehézségeink a vezetés és irányítás terüJetén. 
Mmt 1smeretes a szakszervezet szervezeti felépítése e1tér a 
szakmai felépítéstől. Míg a vasút vonalán 6 igazgatóság van, 
addig szakszervezeti vonalon 18 megyebizottság és a buda
pesti bizottság tevékenykedik. Ebből adódik. hogy e"yes me
gyék területén a szakma, kérdések, az ügyek közös

0 

intézése 
körJl'."tnyes, nehé�ke.s_: mert sokszor e�es megyebizottságok 
nem 1smer1k a terüle,ukre vonatkozó intézkedéseket. Nagyon 
�on�, .. hogy az_ igazg1;1tóság?k és a megyebizottságok saját 
�s kozo� �rdekukben es elsosorban a dolgozók érdekében a 
,1elE;J1l�ginel szorosabban működjenek össze és kölcsönösen 
segttsék egymás munkáját. Ma m.ár a me,gyebizottságok sok 

és hasznos segítséget tudnak nyújtani, különösen ha a terü
leti jelleggel megbízott megyebizottságok feladatuk magasla
tán állanak és összehangolják a közös munkát. 

Javítani. kell tevékenységünket azon a téren is, hogy a 
szakszervezet ap�á�usa és a _v�lasztott szervek dolgozói, mi
nél kevesebb 1dot toltsenek 1roasztalnál és minél többet a 
dolgozók között. 

Javítsuk a::r; egés::r;ségvédelmet 

Központi feladatunknak tekintjük a dolgozó emberról va
ló minél színvonalasabb gondoskodást. Ezért lehetőségeink 
figyelembevételével: 

- a vasutegészségügyi szervekkel együttműködve gon
doskodunk arról, hogy a foglalkozási megbetegedésben és 
idült betegségben szenvedő dolgozóink - elsösorban - üze
mi gondozása szervezetten legyen megoldva a betegségek to
vábbterjedé6ének megakadályozása végett. Ugyanakkor az öt
éves tervben előirányzott anyagi lehetőségek teljes kihasz
nálásával segítsük elő a foglalkozási megbetegedések megelő
zését. 

A szakszervezet központi vezetőségének szociális bizottsá
ga segítségével megszervezzük és rendszeressé tesszük a 
MAV egészségügyi intézmények társadalmi ellenőrzését. 

El kell érni. hogy mindazok az egészségügyi beruházá
s<?k, melyek a vasút tervében. szerepelnék és amelyek éPíte
séhez a szaikszerveziet kö2ponti vezetősége a fél százalékos 
alapból hozzájárult, mint: 

a) a, 200 ágyas szolnoki kórház; 
b) a MÁV-kórház 65 aggyal való bővítése: 
c) békéscsabai új rendelö intézet, 
d) szabadsághegyi gyermekgyógyház. 

az ötéyes terv végrehajtása során az ütemezett idoben, s ha 
lehetséges előbb - elkészüljenek és teljesítsék hivatásukat. 

Hatékonyabbá és eredményesebbé tesszük a társadalom
biztosítási. és egészségügyi propaganda és felvilágosító mun
kát. Ennek érdekében : 

a) minden 500, majd 2-3 év múlva minden 300-as lét
számú szolgálati helyen rendszeresítünk társadalombiztosítás
sal kapcsolatos üzemi beszámolókat. 

b) orvos-dolgozó -truálkowkat =rvezünk orvooi tanács
adás jelleggel. 

c) felvilágosító filmeket vásárolunk és azokat a dolgozók 

részére vetítjük, melyeknek célja lesz a foglalkozási ártalmak 
és lkm"os életmód. illetve káros :s,renvedélyek elleni harc foko
zása. 

Tovább fokozzuk a harcot az ellen a népgaz.daságot ká
rosító jelenség ellen, hogy egyes magukról megfeledkezett 
dolgozók jogtalanul jussanak hozzá a társadalombiztosítási 
swlgáltatásokhoz, elsősorban a táppénzhez. 

Ugyanak>kor nagy gondot fordítunk arra, hogy az arra 
rászorulók részére a beteglátogatás ténylegesen olyan segít
ség Jegyen, .ami hozzájárul ahhoz, hogy a beteg dolgozó egy
részt érezze dolgozó tá.rsiainak segítségét, másrészt elősegítse 
a termelő munkába való mielőbbi visszatérését. 

Külön szeretnénk foglalkozni a MAV-kárház és központi 
rendelőintézet jelenlegi súlyos gondjaival, nevezetesen azzal 
hogy átlag 40-60 beteget kénytelenek a folyosókon szükség� 
képpen fektetni. A kérdés megoldását véglegesen csak a szol
noki kórház megépülésétől remél:jük, azonban addjg is szük
ségesnek látszik hogy az :Éjjeli Szanatórium helyiségeit ideig
lenesen a kórház célja;ira rendelkezésre bocsássuk. 

Hotékony nevelési tevékenységet 

Az agi·tációs és propaganda lehetőségek széleskörű fel
használásával ismertetjük a dolgozókkal a terveket. mozgó
sítjuk őket azok maradéktalan teljesítésére. a minőségi mun
kára. a gyors, pontos balesetmentes szállításra. 

Az agitáció és propaganda segítse- az egyéni kezdeménye
zések kibontakoztatását, alkotó tettvággyá változtatni a dol
gozók szocializmusba vetett bizalmát. Azon mUn!kálkodjon, 
hogy mindenütt és mindenben torzitásmentesen érvényesül
jön a párt politikája. 

Fontos teendőnk a vasutas dolgozók szabad idejének leg
hasznosabb kihasználását segítő kulturális és sportolási le
hetőségek biztosítása. A mind nagyobb követelményeket tá
masztó népgaz.dasági tervek végrehajtása egyre műveltebb, 
polim.kailag, szakmailag képzettebb embereket követel. E te
kintetben fő" feladatnak tartjuk, hogy a kulturális nevelö
muruka szocialista tartalma fokozottabban él-vényre jusson, 
eszmei hatékonysága növekedjen. Nevelési célkitűzéseink kö
zül leglényegesebb az emberek szocialista tudatának további 
erősítése. 

Különösen javítani kell a munkánkat a munkásszállások 
kulturális eUátott.ságat illetően. Ugyancsak hatékonyan kell 
közreműködni a bejáró tnunkások művelődési igényét lcielé
gítő módszerek kidolgozásában. E15ősorban arra kell töre
kednünk, hOgy lakóhelyü,kön a szakmaközi. bizottságok út
ján kapcsolódjanak be a falu lrulltu.rálds életébe. A S'Zl8ksze.rve
zetí bizottságok, művelődési otthonok a lehetőségek figye
lembevételével nyújtsanak nagyobb segítséget azoknak a 
községeknek, ahol dolgozóink laknak. annak érdekében, hogy 
fejlődjék a kulturális igények kielégítésének lehetősége. A 
munkásszállásoko;:i és a bejáró munkások között végzett mun-
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, ,Dolgozó emberek között' ' 
Harmadik esztendeje, hogy 

megrendezik a „Dolgozó em
berek között" című kiá!li
tást, amely a múLt héten 
nyílt meg az EnJ,St Mú
zeumban. A bemutatott ké
pek és szobrok a képző
mú·vészek és ipari ü=:-.,mek, 
állami ga;:daságok kö;:öLti 
fejlódó. mindjobba n e!mé-
lyülő kapcsolatok bizonyí
tékai. 

Képzömúvészeink számtira 
jó iskolát jelentenek a mun
kás-művész kapcsolatok - e 
tárlat lényegi. eszmei a!ap-
3ai. Az alkotások persze 
nem beszélhetnek arról, hogy 
sok művész tagja ma már 
egy-egy üzem szocialista bri
gádjának, vagy l.egalábbis 
szoros kapcsolatot tart a 
dolgozókkal, és segíti mű
velódésükei. 

A szocializmus építéséért 
folyó munkánk központi 
alakja a. dolgozó ember. Ér
telmet is . célt is benne nyer 
minden alkotás. Termelő is, 
művészi is. De ha azt vi.zs
gá!juk, hogyan, milyen szín
vonalon valósul meg ez a 
,,Dolgozó emberek között" 
címii. kiállítás festményein, 
grafikáin és szobrain már 
nem találunk egyérte!kú vá
laszt. Van itt sok olyan kép, 
amelyről látszik, hogy al
kotóját elkápráztatta a tech
nika vagy a gépek ritmusá
ban csak az ismétlődő moz
gást látta meg. · Ez utóbbi 
okozhatja számos kép szür
keségét, míg az előbbi a 
rikító technika á.brázoLást. 
Nem ritás, az emberi al
kotás cí.l>rázol.ásban benne 
van maga az értékalkotó, a 
dolgozó ember is De ezt 
csak a reális valóság hatá
rain be!ii.l tudjuk érzékelni. 
Némely művésznél viszont 
nem Mezzük ezt a való
ságábrázolási törekvést. Hiá-

ba. a fej!ödő ,technika nagu 
1.�onzóerö. és könn11en ei
csábít a. valóság talajáról... 

Tegyük mindjárt hozzá -
a félreértések elkerülése vé
gett -. hogy az eivontabb 
és túl:::ott alkotásolcból os 

érződilc a tiszteletreméltó. 
öszinte szándék. a művészi 
eröfesútés. S ez a techni
kai túltengés ti sok szép, 
érdekes eredménvt hozott. 
Sok újat láthatunk az em
ber és a természet kap
csolatának ábrá.zol.ásában is. 
Az ember mint az épító, az 
átformáló erő jelenik meg 

eseken a. sokszínű képeken. 
Ez , is kétségtelenül szép, po
zitiv vonás. De nem tetszik 
solt ilyen atkotásban az em
berábrázolás sematikus, vagy 
ha így szebben hangzik: hi
permodern volta. Ezeken a 
képel,en a. tárgyak élethűb
bek, mint alkotójuk. Miért? 

Tetszettek Somos Miklós 
modernségükben is mérték
ta.rtó, kifejező ereiu képei. 
Különösen az „öreg halász" 
című festménye. Scholtz Erik 
„Gyárkerítés" című temperája 
kuriózumként hat. Sokan meg
csodálják. Szentgyörgyi Kor
nél „Óbuda" című festmé:nye 
hatásos, mert korhű ábrá
zolás . Az „Ivók" dmú. fest
mény Rozs János alkotása 
művészi kidolgozásával. han-
gulatával hat. A vasutas 
képzőművészeket Kling 
GyörglJ „Szerelőcsarnok" cí
mű képe és Kirschmayer 
Károly „Kocsirendező" című 
atlétikus szobra képviseli. 

Végül csak annyit: érde
mes megnézni ezt az el
lentmondásossága e.!1,enére is 
mai. a ma emberéhez szóló 
tárlatot, hiszen megtaláljuk 
benne az a lkotó munka szép
ségének tükröződését is. 

(Lr-cz) 

A világos, jól fűtött váróteremben kellemesen telnek a. vonatvá:r�l-.o 

Zás perceL .Képünkön beszélgetö asszonyok Hatvan állomás váróter
mében 

kia közvetve segítse a siroci31'istává alailruiló falu kulitu.ztl'lis éle
tét. 

A tagdíjbevételeinkböl és egyéb forrásból eredő szakszer
vezetünkre bízott pénz_ és anyagi eszközeilnkkel a leggazda
ságosabban és a mozgalom céljainak legjobban megfelelően 
alakítjuk gazdálkodási munkánkat. 

Gazdasági vonalon legkövetkezetesebben lépünk fel min
den olyan lazaság és visszaélés ellen, amely a mozgalom ere
jét, és tekintélyét ássa alá. Minden szakszervezeti szerv rész
letesen számoljon be a rendelkezésre álló pénzeszközök és 
vagyontárgyak kezeléséről, választóiknak. 

A beszámoló elsősorban a tennivalók meghatározására tö
rekedett. Kevesebb szó esett az eredményekről, bár azok nem 
kicsik és mindiemképpen eliismerésre mélrtóa!k. Mivel azonballl 
az ötéves tervvel kapcsolatos tennivalók olyan sokoldalú és 
nagyértékű követelményeket támasztanak részünkre. ame
lyeket csak egy minden vonatk�sá'ban tovább javuló mun
kával érhetünk el, hasznosabbnak tartottuk, ha zömében a 
tennivalókat igyekeztünk meghatározni. 

A tervet megalapozottnak, reálisnak tartjuk. a reánk eső 
részt vállaljuk és mindent megteszünk a végrehajtás ér:leké
ben. Kérjük a felsőbb párt-, állami- és szakszervezeti veze
tősze1-veink hatékony támogatását, kérjük a vasutas dolgozók 
bizalmát és szilárd eltökéltségét a terv megvalósításához. ak
kor mlnden biztosíték megvan ahho,z, hagy menet; közben is és 
a tervidőszak befejezése után büszkén adhassunk számot a 
becsülettel elvégzett munkál·ól - fejezte be beszédét Szabó 
Antal elvtárs. 

A referátumot vita követte. A hozrzászólásokira Szabó elv
társ válaszolt. Az ülés végén a központi vezetőség táviratban 
üdvözölte a Szakszervezeti Világszövetség V. Kongresszusát. 
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Választási készülődés a Nyugati állomáson 
A jövő év első negyedévé

ben :ismét sor kerül a szak
szei-vezet.i vezetőségek újjá
válas:rtására. Az előkészüle
tek már mindenütt megkez
dődtek. Igy van ez a Nyu
gati-állomáson is. Az állomás 
szakszervezeti bizottsága terv
szerűen irányítja ezt a fon
tos politikai munkát. Ho
gyan? - Erről Lázár József
·től, a szakszervezeti bizott
ság tagjától kaptunk felvi
lágosítást. 

- Szakszei-vezeti bizottsá
gunk számára jelentős ·fel
adat a választ.ás lebonyolí
tása már csak azért "is-, mert 
nagy a területünk. Tizenhat 
műhelybizottság tartozik hoz
zánk. S a választás necsak az 
új vezetőségek kijelölését je
lenti, hanem a beszámolást és 
a t.ovábbi feladatok megbe
szélését is. Ezért miközben 
szakszervezeti bizottságunk 
készül a beszámolóra, segít
jük a bizalmiak, műhelybi
zottsá_gok megfelelő felké
szülését is. 

Már dolgoznak 

a jelölő bizottságok 

például a ponk I. és II. mű-
[ 

jaink fejlődéséről, a munká
helybizottságait patronálja. ban elért eredményekről. 

Szólni fogunk a dolgozók 

Miről szól a beszámoló ? 1 P;c-bl�áival 
„ 

kaJ?csolatos_ in-
tezkedle€emkrol is. Seg1tet-

Két műhelybizottság titká
rát is megkérdeztük az eddi
gi munkáról, az előkészüle
tekről. Kovács II. István, a 
szállítmányozók műhelybi
zottságának titkára elmond
ta. hogy meggyorsították az 
előkészületeket, mert a ter
vezettnél egy hónappal előbb 
kerül sor náluk a válasz
tásra. 

tük az illetményruha kiosz
tás'át, bérproblémák megol
dását. Az eredményekről és 
a még tapasztalható hibákról 
egyaránt szólunk. 

Kovács József műhelybi
zottsági titkár elmondta, hogy 
alapszervezetében is műkö
dllc már a jelölő biz.ottság. Ja
nuár 28-án választják az új 
bizalmiakat és február 20-

- Szeretnénk, ha a leg- án a v.ezetőséget. 
jobb bizalmiak közül néhány _ Nálunk a raktárakban bekerülne majd a vezetósi,- eddig sokszor gátolta a szergünkbe - mondta Kovács vezeti életet a váltó műszak, 
II. István -, mert szükség a rendszertelen beosztás-. Most van az új erőkre. Gazda- megoldjuk ezt a problémát. 
sági felelősünk, F:rdes; Adolf- Egy váltásban dolgozóik né nyugdíjba megy, helyette ugyanahhoz a műhelybizottmást íkell v,á!asztani. Veze- S-ághoz fognak tartozni. Mi tóségünk megbeszélte már a is gyűjtjük az adatokat a 
beszámoló készitéséneik mód-
ját is. Minden munkaterület 

beszámolóhoz. hogy idejében 
elkészüljünk vele jegyez-

felelőse részt vesz majd eb- te meg végül. 
ben. hogy a beszámoló sok- . 
oldalú és alapos legyen. Bizonyos: _ho_gy � gondos, 

-Miről szól majd a beszá- alapos elokeszületeK sikeres 
moló? - kérdeztük. választást, élénk és haté-

- Minden fontos, tagsá- kony szakszerveze� életet 
gunkat érintő dologgal fog-

1 
!""e�ény�nek .llla,Jd a Nyu-

lalkozni szeretnénk Beszá- gati-á!lomason. 
molunk majd szállítóbrigád- Lórincz .János 

Jutalmuk: 
társasutazás a Szovjetunióba 

'l'ársadalmi munkájukat 
oklevélben ismerte el a he
lyi Hazafias Né9front. 

Támogatjuk az SZVSZ harcát· 
December 4-én kezdődött és ma, lapunk 

megjelenésének n,apjá,n fejeződik be Moszkvá
ban az V. Szakszervezeti Világkongresszus. 
Erre a kongresszusra 36 millióval több szer
vezett dolgozó küldte el képviselőit, mint a 
négy évvel ezelőtt Lipcsében lezajlott IV. vi
lágkongresszusra. Pontosan 97 országból 958 
küldött, megfigyelő és vendég vett részt az 
SZVSZ V. kongresszusán csaknem 143 millió 
szervezett dolgozó képviseletében. 

A világkongresszus tanácskozásainak hom
lokterében ·azok a kérdések állottak, amelyek 
ma minden becsületes embert, minden dolgo
zót a leginkább fQgl],a]koztaitmaik. Ilyen a b3ke 
fenntartása, az általános és teljes leszerelés, 
továbbá a szervezett dolgozók egységének 
megteremtése az imperializmus elleni harc
ban. 

A magyar szervezett dolgozók véleményét 
küldöttségünk vezetője, Brutyó János, a SZOT 
főtitkára fejtette ki a moszkvai kongresszusi 
csarnok hallgatósága előtt. 

- Ugyanebben a kongresszusi teremben 
alig néhány héttel ezelőtt a kommunizmus 
építőinek kongresszusa tanácskozott - mon
dotta Bruttyó elvtárs. - A kommunizmus 
építésének programja, amelyet az SZKP XXII. 

kongresszusa fogadott el, nemcsak a szovjet 
nép számára mutat utat, hanem történelmi 
mérföldköve a XX. századnak, sőt az emberi 
társadalom egész fejlődésének. 

Elmondotta, hogy ezt a programot örömmel 
és lelkesedéssel köszöntötték a magyar dol
gozók is, mert holnapjuk megtestesülését lát
ják benne. Elismeréssel szólt az SZVSZ ed
digi működéséről, amellyel a dolgozó milliók 
bizalmát vívta ki. A magyar szakszervezeti 
mozgalom mindent meg fog tenni az V. Szak
szervezeti Világkongresszus határozatainak 
megvalósításáért. 

Nagy eseménye volt a világkongresszusnak 
Hruscsov elvtárs felszólalása, aki a szovjet 
kormány és a szovjet nép nevében üdvözölte 

a küldötteket. Szavait kitörő lell,esedéssel fo
gadták a kongresszus részvevői. Elmondta, 
hogy milyen hatalmas erővel rendelkezik a 
Szovjetunió, de nem célja a háború és senkit 
sem akar fenyegetni. 

- Leszerelést, a fegyverek megsemmisíté• 
sét akarjuk - mondtotta. - Ez a mi célunk. 
De ellenfeleink jegyezzék meg, hogy most 
már más idők járnak, nem úgy, mint 20 év
vel ezelőtt amiko1· Hitler Moszkváig és a Vol
gáig elsétált, noha igaz, hogy Berlinben pusz
pusztult el. 

A szovjet kormány békére törekszil, és 
őszinte tárgyalásokat akar a német kérdésben 
is. Arról is szólt Hruscsov elvtárs, hogy mi
lyen hatalmas jelentősége van a szégyentel
jes gyarmati rendszer megszüntetésének. 
Minden szovjet dolgozó együtt érez a tőkés 
országokban élő osztálytestvéreivel és mély
séges rokonszenvvel viseltetik hősi harcuk 
iránt. Megállapította, hogy a munkásmozga
lom sikere szempontjából elsődleges jelentő
ségű a munkásegység biztosítása. 

A 35 tagú nyugatnémet munkásküldöttség 
vezetője Hruscsov beszédéhez kapcsolódva 
kijelentette: itt lenne az ideje annak, hogy 
a Szovjetuniónak a német militarista eszmélc 
újjáéledése elleni komoly figyelmeztetéseit 
végre a nyugati kormányok is megértsék. A 
német kérdés békés megoldása csak a két né
met állam fennállásának elismerése alapján 
lehetséges. 

Az SZVSZ V. kongresszusának tanácskozá
sait az eszmei egység jellemezte. Ez fontos és 
örvendetes dolog. Különösen szembetűnő volt 
a nézetek azonossága a békéért vívott harc 
szakszervezeti kérdéseit illetően. A kongresz
szuson egyetértettek abban, hogy szükség van 
a nemzetközi szakszervezeti mozgalom akció
programjának kidolgozására és ezt a progra
mot minden ország szakszervezeti mozgalmá
nak a maga sajátos követelményeire kell majd 
alkalmaznia. 

Tizenötezer méter hóvédművet helyeztek el 

a bakonyi vonalak mentén 

A továbbiaikban, elmondta 
Lázár József, hogy a novem
ber végén és december ele
jén tartott taggyűléseken 
megválasztották a jelölő bi
zottságot. Ezek a bizottságok 
már megkezdték munkájukat, 
hogy időben a tagság elé ter
jeszthessék a jelöltek névso
rát. A jelölő bizottságok ar
ra törekszenek, hogy javasla
taikban kifejezésre jusson a 
tagság véleménye. Ezt úgy 
érhetik el, ha az eddig vég
zett; nrnnka, a rátermettség 
és megbízhatóság alapján 
mérlegelnek. A/kik eddig jól 
dolgoztak, azok1ban ezután fa 
megbízik: a tagság. A Nyugati 
állomáson ook ilYen szwc
szervezeti funkcionárius dol
gozik. Ez természetesen meg_ 
könnyíti a jelölést. 

..:.. Dééember 12-én· tit.kári 
értekezletet tartunk - foly
tatta. - Ezen az értekezleten 
is a választásokról volt szó. 
A műhelybizotts,ágok titká
rait szakszervezeti bizottsá
gunk részletesen tájékoztat
ta a teendőkről. ütemtervet 
kaptak a műhelyb.izottsági vá
lasztások lebonyolításához és 
,,forgatókönyvet" a vezető
ségválasztó taggyűlés napi
rendjeihez. Megbeszéltük azt 
is, hogy mindenütt kollek
tív munkáva,1 készüljön a be
számoló, hogy az valóban az 
utóbbi két esztendő mérlege 
legyen és segítse szervezeti 
életünk további fejlődését. 

A Csongrád me1111ei SZMT J 
felülvizsgálta a megye terüle- , 
tén működő 208 szocialista 
brigád munkáját. Az érté
kelés szerint a makói XVI. 
pályamesteri szakasz József 
Attila szocialista brigádja 
nyerte meg a versenyt &ket 
illeti tehát a jutalom: 'társas
utazás a Szovjetunióba. 

Hét tagja van a József At
tila 52.ocialista brigádnak. Ki
válóan helytállnak a munká
ban � jól fejlesztik kis kö
zösségük szocialista vonásait. 

Különösen jó munkát végez
tek a termelőszövetkezetek A téli időjárás egyetlen pá• megtörtént. !gy a tél novem- mozgó képezi a főnökség tar
istállóinak és egyéb gazdasági lyafenntartási főnökségnek ber elején megtartott bakonyi talé!k.át. Ez.enkívül számítha
épületeinek javításában, épí- sem okoz annyi gondot, mint a fópróbája már nem érte várat- tunk az állomásaik dolgozóira, 
tésében. E bri,gád munkáját a veszprémieknek. Ha a meteoro- lanul a főnökség dolgozóit. A a Celldömölki EJpítési Főnök
rendszeresség jellemzi Min- lógiai intézet a Dunántúlra ha- vonalakon :keletkezett kisebb ség és a tanácso,k segítségére. 

den hónap első napjaiban éJ:- vas esőt jelez, a Bakonyban és mértékű hóakadMyokat arany- Sajnos az utóbbi meglehetősen 

tékelik a vé:gze,tt munkát és körny�én bi:z;tos, ho� hó esi>k. 1� rövid idő amtt elháirítot- nehéz eset, mert a tanácsok el

megbeszélik a további tenni- S ha ilyenkor a szél 1s lenge-

1 

tá!k. sősorban a közut.ak!ra adják a 
valókat. dez, az utakon, vasútvonala- Ezután arról besoolgettünk, munkaerőt. Veszprém-külsőn 

Jq munkájuk jutalll),a nein k01n "._lá1· hóakadályok kelet- hogyan szervez,télk meg a V<;- rendelkezésünkre áll még egy 

maradt el, s most lelkesen ké- , kezn�. . . . 1 
szély�ett s���mn-:a ho- hóel.e -és ha· nagy a vesz,é!y a 

A szaikszerv-ezeti bizottság 
munkája ezúttal sem merül 
ki a feladatdk megoldásában. 
Az sz. b. tagjai menet köz
ben is segíteni, patronálni 
fogják őket. Lázár J.ózsef 

Példás gazdasági eredmé
nyeii<: vannak. Kisz-arnbor ál
lomáson a la'kóépület felújí
tási munkáinál 50 ezer fo
rin t megtakarítást értek el. 
A brigád egyilk tagjának újí
táisa 298 ezer forint meg-taka
rítást eredményezett a nép
gazdaságnak. 

Munkájuk jellemzóje az 
ésszerű anyagtakarékosság, 

Rendszeresen részt vesmek a 
vas,gyűjtésben is. Van olyan 
brigádtagjuk, aki havonta 100 
-150 kiló ócskavasat gyűj
tött. Takarékosságuk havon
ként 6-10 ezer forint hasz
not hozott. 

A brigád minden tagja el
végezte, vagy az idén végzi 
az általános fakola VIII. osz
tályát. Eo",,y tagjuk már tech
nikumban tanul. Most nyelv
tanfolyamot szerveztek, az 
orosz nyelvet tanulják. 

Miért tanulnak kevesen ? 

Az . ;961-!962-es tanév 
I 

ko.zott be az áltaw.nos isk.ola 
me�� el<;>tt a sza!kszer- esti tagozatára. ott - főként 
vezeti bizottságok többsége az utazószemélyzet !között _ 
�das . mu�val �észítette azért nehéz a szervez.ő mun
elo a be1skolazast. Szamos he- ka, mert nagyon sok a vid · _ 
lyen lközokúa.tási bizottságot ken lakó. 

e 

h?ztak létre a_ dolgozók tanu- EJrt,ek el eredményt az Utas-
lásának: m��onnyi�re. ellá.tónál és a pályafenntart<i-

A; K_:l�ti tomb _szolgalati he- si szolgálatnál is. Nem mond„ 
l•ye, �o�l a_ _mu�ki 1wcsi- ható el ugya.nez a forgalom
szolg�lati fo1i?kse-g . sza!cszer- r61! ahol 234 dolgozónak 
-vez�ti b,zottsG.f!a e-rte el a hu:myzik a nyolc Mta.llínos is
l:g,obb ere_dmenyt. Az opera- kolája és csak 18 dolgozó 
ti,: szervez-0 munkát több ülés i1·atkozott be a. dolgozói;. álta
�lozte meg_ Az SZB vezetőségi lános islcolájába. Hogy miért 
uléseken foglalikozott azzal, ilyen kevés? Azért, mert a 
hogyan, miképpen kezdjenek szakszervezeti bizottsáa nem 
niw;-1t�oz. Amint ezt eldön- végzett alapos munkál 
tötték._ � � is felmérték ki- Ahelyett, hogy igyekeztek 
�ek �ianyzik a nyolc átalános volna meggyőzni a dolgozó-
1skoll!Ja, a_ vezetőség és a köz- kat, beletörődtek a sikertelen
okta�i b1z<;>ttság megkezdte ségbe. Sőt, amikor a budapes
a tevékenyse.get. ti bizottság társadalmi akti-

A gondos szervező munka vái a Keleti tömbben vizs
eredményeként a műsza.knál gá..lták a bei&kolázá� helyze
het1;en '!-'>lgozó iratkozott be tét, mái: a szakszervezeti bi
az a}ta!ános iskola 6,, 7. és 8. zott,ság vezetői is -, helyte
oszta.ly�ba. _ _ H?gy a dolgozók lenül - objektív olkokra hi
szabad 1?eJebol ne sok menjen vatkoztak és igyekezték elhi
vesoondőbe, a szakszervezeti tetni, hogy náluk lehetetlen 
bi.wttsá,g a főnökség területén megszei-vemi az általános is
hozta létire az iskolálka t, külön kolai oktatást. 
a nappalos, !külön a fordaszol- Hogy nincs igazuk azt szá-

szülödnek a sok srep élményt Magatól e�dl�, h� � akadályoik elhantását, mert az feloobb szervek ebbe a térség-

ígérő utazásra.. Bakony nyúlvanya1t atszelo igazi baikonyi tél kegyet1en tud be irányítják a KPM hómaróit.. 

Sziládi Sindor 
Szeged 

1 

Váltóórhelyet kérnek 

Tavaly vezették be a vil
lany,t a Tapolcától 5 kilométer
re levő Les.encetomaj állomás-
ra. Nagyon örülJtek ennek az 
itt dolgozók. De van még egy 
problémájuk. Nincs váltóőrhe
lye az állomásnak. Van ugyan 
egy kis fabódé, de csak akko
ra, hogy a je1zől.ámpák, meg 
a szerszámok férnek el benne. 
A váltóőr ott ,nem talál védel
met az eső, a hóvihar ellen. 

Lesencetomaj állomás dol.go
zói felajánlották, hogy társa
dalmi munkáva!l is segítenék 
az őrhely építését, ha erre sor 
kerül. Kérik a szombathelyi 
igazgatóság segítségét, hogy 
megépüljön a néllkülőzhetetlen 
váJltóőrhely. 

Dancs .József 
Tapolca 

vasútvonala!Jc mentén fakozot- lenni. A hó eltaklaríúásához szüksé
tlabban fel kcll készülni a tel.- - A vonalak védelmére 15 ges szerszámok nagy részét 
re, mint mOIIldjuk a sik vidé- ezer méter hóvédmú á;l.l ren- mztosítottuk. Szülkségünk len.
kellren. delkezésünkre - vette át a ne még 150 darab lapáJtra. Ezt 

szót Németh Sá:nilor műszaki az igényünlket közöi1tük a 
A főpróba már megvolt főintéző. - A legveszélyesebb 

I 
szo1!1bathelyi igazgatósággal, 

szakaszon, így például Veszp- eddig azonban még nem kap
Müye-n intézkedéseket tettek rém külső és Eplkny, Herend tuk meg azokat. 

a zord időjárás okozta. nehéz- • s 

ségek. elhárítására? _ érdek-
es ze-ntgál ikőzött duplán he- A főnökség veretői az embe-
lyeztük el a hófogó sövényeket. rekről sem feledkeztek meg. A 

lődtünk a főnökségen. A hordozható hóvédművekből hójelenitő őrö!ket védőruhávw. 
- Mint minden évben, az tarta:rekot is képeztünk. Az el- látták el. Gondoskodtak védő

idén is korán hozzáláttunk a múlt években ugyanis nem ita.1ról is, a pályamunkások 
téli fe�készüléshez - mondotta egyszer €ilőfordul!t, hogy a szél cukrozott, forró feketekávét 
Kiss József, a főnökség veze- iránya megváJitozott, vagyis a kapnak. 
tője. - A dolgozók oktatását a íel.r�ott . �óv�űveikkel el- Ha az esetleges hóa:kadályolk 
D 4-es utasítás szerint végez- lentetes lll'a.nyból hordta r ·  a 
tük el. A főnökség intézkedési · a el<hádtása iis olyan tervsze-

tervét is időben elkészítettük 
havat a pályaitestre. rűen, s:ziervezetten történiik, 

és gondoskodtunk róla, hogy 
mint- ahogyan a felkészülés 

minden egyes pályiamested f mber és gép történt, a ves?Lpremi vasutasok 
szalkaszhoz, forgalnú irod.á!ba készenlétben 

minden bizonnyal siikeresen 

eljusson egy példány. Az intéz- megibirkó:mak majd a bakooyi 
kedési terv előírásainak meg- A hóakadályok elhár!tá- télilel. V. F. 

felelően hajtottuk végre a =�- sára milyen emberi és gépi erő 
gála ti helyeken a sérült ajtók, áll a. fónökség rende lkezésé
ablakok, káJtyhák és a tetőzet re? 
megjavítását, valiamint a hó- A pályamesteri szakaszok 
védművek felrakását. teljes létszámmal rendellkezé-

Mindez még oiktóber<ben sünkre állnak. A 150 tagú 

--- • • • ---

Tűzrendészeti ankét 
Szegeden 

Tanulságos tűzrendészeti an-
kétot tartottak a szegedi igaz
gatóságon. Elmondották hogy 
az idén 58 tűzeset volt ;z igaz
gatóság területén és a kár 1 3 
millió forint. Az utóbbi tíz é;
ben összesen nem volt annyi 
kár, mint az idén. A tüzek 
nagy része a mozdonyok kémé 
nyéből kipattanó szikrától ke: 
letkezett. Nemcsak vasúti ko
csik gyulladtak ki hanem a 
pályák mentén levő' termények 
IS. 

A sok tűzeset csak részben 
ír�:'ltó a nagy szárazság szárr
láJara. Kitűnt, hogy gyakran 
nem megfelelő szénkeveréke· 
h�sználnak és a szén előkész· 
�se_ s_em az előírások szerin 
tortémk. A legtöbb mozdor. · 
szi�fogója nem megfeleL. 
Kértek, hogy a csillagkóm,
szos szikrafogókat ne haszné · -
iák a mozdonyok. A tűzveszé
lyes áruval megrakott kocsikat 
csak a vonat második felébe 
volna szabad besorolni. Sokkal 
körültekintőbben kell végezni 
az olyan anyagok szállítását 
a�elyek tűz- és robbanásve; 
szelyesek. 

g,álatos <lolgozók részére. mos szakszervezeti bizottsá a 
A fűtőlw.zn6.I a .siia/cszerve- köztük a szomszédos Keleti December _ I:íi: befejezték a Kelet!-pályaudvar vonatfogadó csamokinak r-.urilás:l.t. A feltljléással a 

2et·i_ bizottság fá radoz!ÍSa el- műszak példája is igazolja. 1 
falak restesevel egyidöben fénycso-vl!Agltá•sal látták el a hatalmas csarnokot. A munkál tokat . tas-

Az esetek nlin<lenki számá• ra szolgáljanak tanulságul 9 az_ érdekeltek kövessenek ' el mmdent, a tűzkárok megszün• 
tetése érdekében. 

Ienere is, csa.k 30 dolgozó iTat- B. M. .. forgalom 1<.orlátozása nélkül végeztél< el a MJiguépftésl Fönökség- 401g0,.;'i 
az u 

(MTI Foto - TO.rmal Andor felv.> Cserháti .József 
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Pályá1:.ati lelhims 
A Szakszervezetek Országos 

Tanácsa a doilgozók testi épsé
�nek minél hatékony,allb 
megvédése céljáft:,ól páayá:,;atot 
hirdet. 

A pál11áza.ti feltételek a kö
"etloezők: 

I. Pályázni minden olyan 
művel lehet, amely az I. és II. 
pontban felsoro'Lt problémák 
�melyikét; megoldja: 

1. Biztomági övek, heveder
:i>et. 

Követelmény: Nagyobb ma
�l esésíkor is teljes biz
tonságot nyújtson. A gerinctö
réses balesetek megelőzése cél
jábóJ. a test biztonságos meg
fogása. A biztonsági övdl'. 
könyebbé tétele. 

Elfogadott pályázat esetén a 
pállyázó köteles a kivitelezésnél 
közreműködni. 

Pályadíj: 5000,- forint. 
i. A ;jelenleginél kcmzerúbb 

köszörúkő-védóburkola,t kidol
gozása, pl. acélbetétes cuumí
ni1'm, hu.Uámlemezpalds:t stb. 

Követelmények: 
a) biztonságos és könnyű ki

Vitel (kőrobbanás e5etén is tel
jes védelmet nyújtson) számí
tási igazolással. 

b) a lro kopásánaik megfele
lően !cönyen utána álilftható le
gyen, 

e) a bi.2ltoru;ágos munkavég
zés mellett tegye lehetővé a 
lkÖS21Örillési munkák lk:önnyú 
elvégzését is. 

PáJ;yadí;: 5000,- forint. 
3. Bányabeli kézben hordoz

ható CH, koncentráció m�ró 
kén'iilék egyedi vagy folyama-

tos mérésre. Előnyben részesül 
a folyamatos mérést végző ké
szülék. 

Követelmények: 
a) 0,2 számlékos mérési pon

tosság, 
b) könnyű, egyszerú kivitel. 

Pályadíj: 10 000,- forint. 
4. Automa.tiku.s CO jelzőké

szülék ipari üzemek részé-re. 
KöveteJ.mény: A levegő CO

tartalmát max. 0,2 mg/1. kon
centrációban, illetve ezen ér
ték alatt jelezze. 

Pályadíj: 10 OOO.- forint. 
5. Textilipari Zánche1?Cer 

szállító és beemefó készül.ék. 
Szövödékben használható 

olyan kocsiszerkezet, amely 
nagyobb fizükai erőkifejtés nél
kiil szűk helyen is lehetővé te
szi a lánchengerek szállítását 
és helyére emelését. 

Pályadíj: 5000,- forint. 
6. Sodronykötél elle11Órzó be

rendezé.s. 
Kötélpályák. aknaszállító és 

daru sodronykötelek elemi szál 
szakadását kimutató berende
?iés, mely lassan mozgó köte
lek esetén is !oJyamatosa;n és 
megbízhatóan kimutatja a kö
re! belsejében elszakladt szál,aclt 
s2'3:kadási helyét és számát. 

Páiyadíj: 5000,- forint. 
7. Végtelen kötélszállítású 

pályákon csi!!e vonókötelek 
TÖgzítésére szolgáló fogóberen
dezés (lakat), mely a végte
len kötélre �•aló felhelyezés 
után automatikusan rögzítő
dik, illetve kön-nven oldható. 

Pályad!j: 5000,- Ft. 
1. A ké-:,j palackszállítá3 

(oxigén, dissous stb.) meg
könnyítése olyan egyszení esz
közzel, amely sík terepen (Tö
vid tái,olság) és lépcsőn is le
hetővé teszi a btztonságos 
szállítást. 

Pályadíj: 2000,- Ft. 
II. Az. I. alatt felso-

rolt témák csak néhány je
lentősebb problémát ölelnek 
fel A vonatkozó műveken kí
v.ü.l pályázni lehet a munka
biztonság és az egészségvéde
lem egyéb területeire vonat
kozó megoldásokkal is. Ezek
kel kapcsolatban a pályadíj 
összege - a pályázatokat el
bíráló bizottság dön t.ése sze
-rint 1000,- Ft-tól 10 OOO,- Ft
ig terjedhet. 

A pályázatokat név, foglal
kozás és pontos lakcím fel
tüntetésével kell beküldeni. 
Cím: Budapest 5. postafiók 55. 

A pályázatokat ,,M,inka-
védelmi pályázat" jelzéssel 
kell ellátnL 

A pál11ázatok beküldésének 
határideje · 1962. április 30. 

A pály<iza.t1111 k to.rtalm-OZnia. 
kell: 

l. a téma megoldásának rö
vid (legfeljebb 3-4 gépelt ol
dal;as) ismertetését, 

2 a megérthetőséghez sz(ik
séges vázlatokat. rajzokat és 
számításokat, 

3. már alkalmazott megol
dás esetén a tapasztalatok rö
vid leírását. 

Szakszervezetek Országos 

Tanácsa Munka.védelmi 

Propaganda Bizottsága 

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

ÜJ SZAKSZERVEZETI 
KÉZIKÖNYVEK 

Fellúvjuk a � bd.· 
l>IOttsá.g<>k tlgy- an-a, hogy 
a SZOT Elnökségének határozata 
énelrnében a Táncsics Könyv
kiadó a IV. negyedévben megj� 
lent szakszerve.reti kiadványok 
közül az aklbbl.a'kat icüld! meg 
az stb-- a vállalat j el.legétól 
és a dc,l.gozált létszámától fü!L,� 
példányban. 

Va�a György: Mú&a,Jq feJlfJSZ
tés, mQszaki propap.nda. 72 Ol
dal, Ara 5,40 Ft. 

A kéztkönyv elsó6orban az üze
mi szaksrervezeli bizottságok és 
ereic: műszaki, újítási és terme
Lési bizottságai számára ad hasz.-
1>0s útmutatást. A műszaki fej
leszt.és f.ontos e!Meltéllele a ter
melés növelésének, a min56ég 
ja, itá.'Sáruik, a termelékenység 
emelésének. A s,:,erző bemutatja 
Jt-önyvében a termelékeny� és 
a mű621akl sz.!nvonal összetilg:gé
selt, az újító és éssz.erúsító moz
galmat, mint a milszaki fejlesz
t-é& hatékony es:oköz.ét, kitér az 
územJ. milszakl pt"Opagan<L,. mód
s,urelre éti eszkö2leire. foglalko
zik a szakmai oktatással. 

::lfunkavédelml propaganda 6'! 
agitáció (Munkavédelmi Könyv
tár,. 96 oldal, ára 4,20 Ft. 

Az üzemi munkavédelmi felvi
lágosító munka javitásához ad r,e
gitséget. Az e!Só rés:ziben J.smer
teti, hogy a szakszervezeti ne
,relc5munkában milyen helye van 
a munkavédelmi. nevelésnek. TisL
táz.za a mWlkavédeJ.mi propagan
da és agitáció fogalmát, majd 
:reszletesen fog]alkOZ!k a propa
ganda és agitáció formáival és 
�özelvel, végül néhány tartal· 
ml tis szervezett köverel.rnényt 
tárgyal. 

A munkavéclellD.1 agitáció fol.'
máinak szemléltetését számos kép 
és rajz szolgálja. 

E Jr.önyvek segítséget adnadt a 
azakszervezett munka killönböz6 
területein dolgoZó ti.sztségviselc5k
nek. Szlllaségesnek tartjuk ezért, 
hogy a,z szb-Utkár elvtársak gon
doskodjanak an-61, hogy a köny
•eket a reszortfelelősök megk;ap
lák és tanulmányozzák azokat. 

Kerekes orsósemeló motorkocsikhoz 
Benlcő László újítása (Észalci Jármújavító ÜV) 

Az ABb. és Bb. motork.ocsilk 

I 

felerósftik. A keretet felfogó 
se.gédgép keretének ki-be csavarok megoldása után, a 
szerelését val.amint szállitá- keret a négy orsóval lemelhe
sát a régi' eljárás =int 4-5 tő és m�«;lyre szállítha1?· 
dolgozó végezte nehéz fizi- Ezzel az eljárással a keret ki
kai munkával A keretet fa- cserélése, kiemelése balesetve
tuskólkk:al ·alátámasztottá!k s2lély nélkiil - a régi eljá:rá&
rúdemelókíkel kézieróvei nál lényegesen gyorsabba:n és 

kevesebb dolgozóval - (2-3 megemelték és l.épcsőret.eseo fő) végezhető, leeresztették egy deszkára, 
majd a kocsi alól a deszka se
gítségével kihúzták és ezutálll 
vették javi!É&ba. 

Az újító a munka könnyíté
sére készített egy négytagú 
!kerekes arsó5 emelőt. Egy-egy 
orsós emelőt a dinamó- és 
kompressrortartó keret két
két sZÖgvasára két csavarral 

Az orsós erneló használatá
val elkerülhető a keret alján 
elhelyezett csövek és bordák 
meg.sérülése amely azelőtt elő
fordult. 

Tová:bbi eló�e az orsós 
emelónek, hogy a keret ki�be 
szereléséhez nem szükséges 
süllyeszt.ó berendezés tehát 
bá.rhol elvégezhető. 

, ,Fútóházon belül" 

nem lehet elintézni . . .  

né Tóth Mihál11 és Blumm Já
noo újítása, de ez az ügy sem 
halad. Kis János mozdonyve
vezietó gőzfűtési tömlő átsze
re1ésére és Rába.i Ká-rol11 ka
zánfal.azó kőművesüruk láng
bolt tégla szabványosítás!ira 
vonatkozó újítási javaslatával 
kapcsolatban is hasonló a hely
zet. 

- Székesfehérvári problémák -

Jövő évi inté2lkedési tervün
ket megtárgyal,tuk fűtőházunk 
dolgozóival. Van néhány olym:i 
tennivaló e tervben, amelyet a 
székesfehérvári fűtőház saját 
hatáskörében nem oldhat meg. 
Ezút.on kérjük az illetékesek 
segítségét. 

Elős.zör is a forgalmi dolgo
zókat kérjük, hogy 

az érke-r,ó mozdonyokat a 

nonnaidőn lttllü1 adják á.t. 
Ez közös munkánk szempont
jából fontos. 

öt éve kérjük, hogy a fűtő
házun<k bejárati vágánya és a 
járműjavító kerítése között el
helyezett vízdarut telepítsék át 
a vágány túlsó oldalára. Ez a 
tnozdonyok ki- és bejárását, a 
trizvételt nagyon meggyorsíta
ná 

1}j gőzüzemű fútőházunk 

szellíizretését a. mai napig 
sem oldották meg. 

Hidegben az ajtókat zárni kel
lene, de hogyan védekezzünk a 
széngáz ellen? Több éves pa
nasz ez, jövőre már feltétlenül 
orvosolni kellene. 

Több panaszunk van a újí
tási ügyek intézése miatt 

is. 
Jól bevált nálunk Mészá-ros 
György westing-lakatos moz
dony légsűrító kenőprés meg
hajtóműre vonatlkozó újítá.<;a. 
Az újítást azzal utasították 
vissza hogy a probléma meg
ol-dása'. folyamatban van. Máig 
sem tapasztaljuk ezt, s a szi
vattyűk meghibásodása a ke
nés kimaradása miatt sok kárt 
okoz a népgazda�ak. A ka
pocsszekrény rúgó élettartamá
nalk meghosszabbítását segíte-

Apróság, de azt is megemlít
jük, hogy több, mint egy éve 
nem kapunk drótkefét. A szer
tárban nincs, de az üzl�tben 
korlátknul lehet kapni. Miért 
nem 57,erzi be a vasút is a 
szűkséges mennyiséget? 

P. F. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezet! bizottságok és a dolgoZók 
figyelmébe ajánljuk a követke
zőket: 

cs. számból, Igazgatóságok egy
má.sközti versenye. 

49. számból: 128 36!!1961. 1/2. B. 
Folyamatos munkaviszony alap� 
Ján Járó pótszabadság kiszámítá
sa nz 1962-196l. évekre vonat
kozóan, 

Oroszlányban megszüntetik a baleseti gócokat 
A Magvar Vasuta.s szep

tember 2-i számában .,Bó.-
111/<Í-S.--"tár�im ne-i.•ében kösw
nöm•• címmel riportot kö-
2lÖltünk a szerenesoés kime
netelú Or<JIS-7..lányi öss.zcütkö
zksről. 

A nem mindennap; ese
meny óta több mint há
xom hónap telt el. Vá to
wtt-e azóta a helyzet? Tör
tént-e intézkedés a bale6€ti 
góco:k megszüntetése érde
kében? 

- N11olc éve L'll{f!Jo'c Orosz
lányba.n, jól ismerem a.z á.l
!<>má.s mLnden zegét-ru,,:iát -
mondotta Bodó Lá.sz!ó áll0-
másfönök, amikor irodájá
ban ezekről a kérdésekről be
szélgettünk. - Az állom1s 3.9 
ezrelékes lejtésű w,gányzata 
nagyon sok borsot tört már 
az orrunk alá. Az első szerel
vény 1954-ben }'1'tamodott 
meg, a másodLk 1956-ban. 
Ew.tán megépítették a véd.ő
cson,"ká·t. Ne-m mondom, ez 
1XLla,mit javított a helyzetü11-
kö11„ A re11dezé3 közben meg
futamodott kocsikat a, cson
'<ában sikerült megfogni. De 
mivel a fe!adatok évről. év
re ,wttek és a to!o.tó.st válto
za.tla.nul az emelkedőn felfelé 
kellett elvégezni, tO'IJábbra lS 
fennállt a ba.leseti veszélv. 

Ami az állomás vezetőit Il
leti. mindent megtettek. Ma-
ga az állomásfóndl: minden 
oktatáson beszél a balesetek 
megelőzéséről és a túrok vál
tása előtti eligazítá:sokon 
sem mulasztja el a figyel
mezt.ellést. Különooen a kocsl
rende2lélklkel fo�a,lkozik so

ütközésből mert nem sokkal Persze a siKer nem k:izá.
utána páÍyamum<á,;o-k jelen- rólag a dolgozókon múlik.. 
tek meg Oroszlányba.n és A rohamosan fejlődő bá
megkezdték a legveszlilyesebb nyászvároska állomásán 
baleseti gócock felszámolását. a baleseti gócok telszá.-

A tó'bbi között molásával az ereilmé-
deeember vege1g elké- nyes munkái irá,t.ló iény&-
szül egy llJ klhúzóvá- zök még korántsem 
gány, ahonnan csurga- szűnnek meg. 
wsal ,�k majd a.z Akad ott probléma bő-
i.rányvona,tok rendezését. ven. A többi között sérel.-

De S7.Ó van &rról is, hogy az mesnek tartják, hogy a két 
elkövetJkezendő időben víz- 411-es tan:-talélk:mozdony he
sz.Ln.tbe hozzák az állomás Jyett a múlt évben csak egyet
valamennyi v.s�át. len Bobót kaptak. Szerin1ük 

- Nagyon öTülünk, hogy bá:rm.ilyen fü.Tge ez a gép, 
végre go,ndolta.'<. ,-ánk ma már egymagá'ban ik�
folyta.tta az állomásfónök. - nek bizonyul. nem gyŐ7li a 
Az oroszlányi. bdnyászok mu.rukát. 
ugyani& egyre 114gyobb fel- Kevés. mert a szerelvények 
a.dawk elé á,llitana.k ben- rendezése mellett a kis és 
nün.ket. Míg a korábbi éve1c- a 111agyosztályooót is ez a 
ben naponta 120-130, ad- gép szolgálja ki A kis osz
dig ·napjainkban 300-400 tál..voro például 2 kilométer
kocsit kér tőlünk a brinya, s re va,n az állomástól és csak 
havonta 150--170 irdnyvon.a- 1 tolva lehet az ürea kocs1kiat 
tot indítunk az orszag kü- beállítani. Az 1 kilométerre 
lönböző részébe. levő nagy osztályozónál for-

A szénvonatok összeállítá- ditott a helyzet. 
sát külanös gonddal vég- Nem ail<arunk az oroszlánYi 
zik az oroszlányi va-utasok. vasutasok fogadatlan próká
Érthetó, hiszen az állomás tora! lenni, de a vasút be
egyetlen do�ozója számá-ra csül�t.e, � � dolgozók �un
sem mindegy, . hogyan telje- lka'korulmenyemek t.ovább
sítik a tervet sikerül-e el-

1 
javitása egyaránt megköve

nyerniük a ikltüntetó élüzem teli, hogy többet törődjenek 
cimet. velük. - vf -

A munkavédelem időszerű kérdéseiről 

tfillácskoztak szakszervezetünk 

munkavédelmi aktívái 
kat. Ha s'Z.Qll'Ul a helyzet, ott Szakszervezetünk munkavé-

1 
roza.tokat, amelyek mindenki tan:-t.ózkoclik a t.éren és sze- delmi és munkásellátási o=- s7.á.mára hosszú időre megmélyesen !mnyítJa a tolatást. tálya megbesz.élésre hívta ösz-

I 
szabják a tennivalókat. Sz.ólt 

As áUom!isfőnök és a dol- sze a megyei és a szak&zerve- drról is, milyen feladatokat 
pzók fgyekezi-te amnba.n zeti bizottságok munkavédel- kell megoldani a szolgálati 
egymagában kevésnek bi- mi .telügye,lőit és munkásel- helyeken., ha azt akarjuk, hogy 

wn;yut • látá:.i vezetőit. Részt vett a a jövőben "' csö!rnenjenek a 
A lejtős pályá'n ez w a _ tanácskozáson ��abó Antal, a balesetek. 
gusztusában l.srnét megfuta- szakszervezet főtitkára, �róf 

A munkavédelmi aktívák modott egir szerelvény. S:ze- Józs!f, a s:z.akszervezet _ titká- tanácskozásán. amelyről jog
rencsére a vele soombe hala- � _Jele!1 vol� ! fovárosl ga1 elmondhatjuk, hogy igazi 
dó személyvcmat mozdonyve-

1
· ügyeszseg képviseloi is. munkaértekezlet volt, szabo zetője éberen figyelte a p«- A mintegy 120 munkavédel- Antal főtitkár ls arra hívta lyát, idej&en észrevette a mi aktíva előtt Berta István. fel a figyelmet, hogy kövesbaleseti ve-;zélyt, így sikerült a munkavédelmi és munkás- senek el mindent a balesetek az &szei.itközést elkerülnJ. ellátási osztály vezetője a számának csökkentéséért, Hogy ezűtta] nem keletlkezett SZOT X. teljes ülése és szak-

mert a vasútnak. nem közömnagyobb összegű anyagi kár szervezetünk közi:ionti vezető-. 
á bös, hány ember esik ki a és az összeü\Jközésne<]{ hal - sége június 2.1-i határozata _ .  , . d Ios áldozata sem volt, kizá- tükrében számolt be a szak- munk�ból. de n� mm � 

ró
l
ag HoU

ó
sí János m<_>Z.. szervezet munkavédelmi te- a �adok, az egesz szo��-

donyvezető érdeme (Egyeb-
"k ,,,,. , -1 A t··bb. ko··zo··tt l ta társadalom szempontJából 

• · , • ve eny=6ero . o 1 ként oró!a szól a Banyasz- • utatott, hogy még mindig 1· sem. 
tá · nevében köszönöm ram 
cl 

rs�"'':
port ) 

akadnak olyan szakszervezeti A vita után a ió munka m
N

u n
_ ·

lát •k •rlet,,... bizottságok. ahol formálisan elismeréseképpen 62 aktlva os, ugy szi az 1 � 
tá •· · ban kesek o.trultak ebből az össze- kez.elik ezeket a fontos ha - részesült Jutalom 

A kollektív vezetés ielentősége 

A lkollektív vezetés testületi 
vezetést jelent. Pár� - azt 
tanítja, hogy minden társa
dalmi szeo:-v demol.-ratizmusá
nak egyik legfOll'tcsabb meg
nyilvánulása a kollektív ve
zetés. Vonatkozik ez a szak
szervezetekre is. Ezért a kol
lektív vezetés a szall<szerveze
ti élet megingathatatlan tör
vénye. 

Köztudomású. hogy a mult
ban, különösen 1953 előtt na
gyon sok szakszervezeti szerv 
munkájában megsértették a 
kollektív vezetés elvét. Al
sóbb és felsőbb szerveknél 
egyaránt előfordult, hogy 
alapvető kérdésekben egy 
személyre bízták a döntést. 
Ez rendlkívül ká.TOS volt, hi
szen egy ember könnyen té
vedhet, a legjobb akarata el
lenére is hel;ielenül ítélhet 
meg egyes kérdéseket. Az 
ilyen állásfoglalás rossz ered
ményekre yezet. 

A kollektív vezetéssel köny
nyebben el lehet kerülni a 
tévedéseket. A vezetés helyes
sége és hatékonysága tehát a 
'kollektív tevékenységen alap
szik, mert egy vezető - lehet 
bár a legt.apasztalt.abbb -
nem helyettesítheti a koll ek
tíva ismeretét, tapasztaltsá
gát. 

Az elmúlt években sokat ja
vult a kollektív vezetés szín
vonala. Kedvező hatása volt 
ennek a szakszervezeti életre. 

Különösen a felsőbb és a kö
zépszervekre vonatkozik ez, 
de lényeges javulás van az 
alapszerveknél iS. Altalá'ban 
elmondhatjuk, hogy szakszer
vezetünkben a határozatok 
hozatala, azok ellenőrzése a 
választott vezetőszervek közii5 
munkájáltlak eredménye. 

Megállapította ezt a fejlő
dést a szakszervezetek XIX. 
kongresszusa is. amikor be
számoló arra utalt, hogy a 
SZOT és a szakszervezetek 
más vezetőszervei is több al
kalotnmal foglalkoztak a 
kollektív ve7.etéssel. Szem
beszálltak a hivatali munka
stílussal, a bürokratikUIS mun
kamódszerekkel és küzdöttek 
a szakszervezeti demolkrácia 
szélesítéséért. 

A kollektív vezetés fe1-
lesztésében azcmban még sok 
a tennivaló elsősorban a 
szak.�zervezeti bi?.Ottságoknál. 
A SZOT 1960. április 27-i 
határozata alapján is az sz. 
b.--k kollektív vezetését kelJ 
leginkább javítani. Oda kell 
hatni, hogy mindenütt csak a 
választott szakszervezeti szer
vek vezessenek, határozatokat 
is csak ők hozzanak, nem 
pedig e,,_,.y személyben az szb
titkár. Meg kell értetni, hogy 
a szakszervezeti biwttság tit
kára nem egyedüli irányítója 
a szakszervezeti munka vala
mennyi területének. hanem a 
,,zakswrvezeti bizottság hiva
tott a vezetésre, irányításra. 

A kollektív vezetés megva
lósításához tart.otik az is, 
hogy az sz. b. határozatainak 
ellenőrz.ésében minden vá
lasztott vezető aktívan ve
gyen részt. Gyakori jelen
ség még ma is, hogy egyes 
szb-titkárok nemegyszer azo
nosítják saját funkciójukat, 
sót, személyüket magával a 
szakszervezeti bizottsággal, 
amely pedig nem egy személy, 
hanem választott testület. 

Más a helyzet a gazdasági 
vezetésnél. A gazdasági veze
tő, mint az állam megbírott
ja. személyében felel munka
területén a rendeletek, a tör
vények végrehajtásáért. 
Mégis helyes és szükséges, 
hogy ő is bevonja a Jrerdések 
megoldásába munkatársait. 
Támaszkodik a dolgozókra, 
véleményüket kéri, de a dön
téseket egyedül hozza és 
egyedül felelős intézkedései
ért. 

A szakszervezeti bizottság, 
mint testület. felelÖg a tag
ságnak és a felsőbb szervnek 
is a munh"ájáért. Az összes 
alapvető szakszervezeti kér
désben a választott testület
nek. a t.eljes szakszervezeti 
bizottságnak kell állást fog
lalni, dönteni. Ennek megva-
16sítása kedvezóen hatna 
alapszerveinknél is a kollektív 
vezetés feileszt.ésére. 

Bán István, 
a szervez.S�; és káderosztály 

vezetője 
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A vasutas újítók Ill. országos tanácskozásának 
tapasztalatai 

A műszaki norma 

alapján 

Az idei év végéig még csa!k 
kísérletkJéppen értékeljük a 
kocsitartóZikodást a kiadott 
műszaki norma szerint. Már 
nagyon sok meddő időt vet
tünk észre, amire a régi sta
tisztikai norma nem hívta fel a 

1
. 

figye!lmet. 
Az új múszaki norma alapja 

a kocsinak a menetrend sze
rinti vonattal való érkezése, az 
ezt követő múveleti idők. A 

i műszaki norma szoros össz� 
függésben van a vonatok me
netrend szerinti érlkezésével) 
Ettől elrl:érni nem lehet. 

� A tehervonatok gyako,ri ké- � 
sése ma még nagyon megmehe
zfü a múszalki norma teljesí
tését. ügyeljünk arra minden 
állomáson, hogy a tehervona
tokat ne csak pontosain indít
sák, hanem a vonalon se állit
sák meg feleslegesen. Pécs al
lomás a múszaiki norma alap
ján -az egyik értékelés szerint 
csak 80,7 százalékra teljesítet
te a kocsitartÓZJkodást. A kés
ve ér:k,ező tehervonatok okoz
ták ezt a lemaradást. 

Leiti Ferenc Pécs 

Karácsony éjjel 
a pályaudvari fenyőfa alatt 

EWJt a ZáZll3, esti zsibongás. 
Messze futna.k a zsúfolt vonatok. 
A kapusok a neont elaLtjá.k: 
r.supá.n a hamva.s fenyőfa. ra,gyog. 

Késő van. A viUa.nyóra. moccan: 
Két karcsú lá.ba. átlép egy napot. 
'.rerpeszkedik a köd s puha szárnya 
körülfogja az álmos csarnokot. 

All a fenyőfa, terhét kíná.lja, 
ágain a szaloncukor zizeg 
s figyel, fürkésző, viUanyszemekkel: 
.színes .varázsa nem ke/J, senkinek? 

S ekkor valami félénk nyikorgás, 
a lengőajtó kényesen nyafog, 
az oszlopok közt szökik egy árnyék: 
ké.�ett vendég, - s az árnyék én vagyo1c. 

Párafelhóben, halkan megállok. 
Kellett e csendes, lopott piLlanat. 
Otthon talán a gyertyá.kat oitják 
s már r-•illagszóró nekem nem. maradt. 

Nyílik az ajtó, bejön a postá.s. 
Ballag a rendőr a vágányokon á.t, 
.-ezzen az óra, hív a szoLgálat: 
Karácsony. fenyőfa, jóéjszaká.t. ; 

Irtó Gyula 

Egy tudományos ülésszak margoiára 



6 MAGYAR V,\.SUTAS 1961. DECEMBER 16. 

Hogyan segíthetik _a sportaktívák 
a szaksz,ervezet i választásokat ? 

Néhány 'hét múl<va a srer
vezett dolgozók fóruma elé 
kerül a szakszervezeti bizott
ságok sokoldalú tevékenysége. 
1962. január 15-től április 15-
i,g a bizalmi csoportoktól 
kezdve a munkaértekezlete
ken vitatják meg, hogy a vá
lasztott vezetők a maguk te
rületén megtettek-e mindent 
dent a termelési, sxociális, 
kulturális és sporttevélreny
&ég szinvonalának emelése 
érdekében. 

A sportaktívákn,aik termé
szetesen a legjelentősebb kér
dések árnyékában is elsősor
ban az a J'eladatuk. hogy eze-

ken a munkaértekezleteken sporbkör elnökét, a sportcso
fontm,ságánaik és helyének port vagy tömegsportbizottság 
megfelelően úgy szerepeljen a vezetóJét 
testnevelés, mint a szakszer- Ez a funkció jogok és köte
vezeti n.unka szerves rész.e. lességek tekintetében egyen
Az üzemekben, szolgálati he- rangú az szb többi reszortfel
lyeken, hivatalokban el kell adatával. Ma már tisztázott 
émünk, hogy a sportvezetóség tény az is, hogy párt,nunkii
poutosan ismerje a választá- ként is el kell ismerni, mivel 
sok ütemtervét. a szocialista nevelés egysé-

A bizailmiak be6zámolóihoz ges és annak egyik igen fon
adjunk konkrét adatokon tos területe éppen a sport. 
nyugvó szempontokat. Hányan A választásokikal kapcsola
vettek részt a csoport tagjai tos propagandamunka céljára 
közül a Kilián-mozglalom üze- felhasználhatjuk a téli sport
mi versenyein, kik szerezték foglalkozásokat. Sportköri es
már meg a jelvényt, vagy ér- ték, klubdélutánok, élroény
tek el figyelemre méltó te!• beszámolók allralmasa.k arra. 
jesítményt? Hasznos lehet, hogy népszerűsítsük az eddig 

A T• ,. , _ tudjuk állítani azt, hogy az sportvezetőket, a testnevelés 1 

ha néhány adattal szembe is jól dolgozó sportolókat, 
1szti1epzo nyerte edzett, sportoló ember ritkáb- társadalmi munkásait. Ezeké 

1 szakszervezeti asztalitenisz- ban beteg, kevésbé fáradé- a társadalmi munkásoké a 
b · k , t 

kony, e!Jenállóbb. sportoló ifjúság nevelésének aJno sago A műhely- vagy osztály-ér- öröme, gondja, a felszerelés, 
A labdarúgás után asztal\tenls.z- tekezleten , gondoskodjunk a pálya, sok ügyes-bajos dol-

ben is befejeződött a budapesti olyan le!Jkes és hozzáértó ga. Rajtunk műliik, hogy övék 
szoJgála1i helyek kö:rott folyó sportembereknek a bizottsá- ·legyen a szakszerve:reti tag-
;�����",i�

P

�11j';=;� � gokba való beválasztásáról, ság el.ismerése is. · 
csapat mérte össze tudását. Az akik képesek az üzemrész. :E, IJ.Élhálr!G' s:oempont felveté
i<U;n a MAv Tisztképző csapata műhely dolgozóin0lk sportolá- sével és gyakorlatbani alkal
���t!iJ�t��Y�

b

�;�a �: sát ötletesen, változatosan mazásával megtalálhatjuk a 
érdemelten jutottak a bajnok:! ctm szervezni. Az ilyen aktívák mi sajátos sportfeladatainkat birtokába. javaslatba hozása a mi felada- a szakszervezeti vála52Jt.ások 

�deményeJr.: 1. MAv Tlsztkép- tunk és nem várhatjuk, hogy munkájában, mellyel közelebb z6, 2• Józsefváros, s. Eszakt Jár- maJ"d készen kapJ·uk őket. 
1 

k=ülh· etünk közös célJ'aink mQJavító, 1. MA V Magasépf1ésl � 
F6nökség, 5. Köbánya-Felsö. A szakszervezeti bizottsá- megvalósításához. 

A Vasútépítők csapata nyerte 
az asztalitenisz-rangadót 

December 13-án, este a Sport-
csaxnokban mintegy LSOO -
előtt Ját&wtták le az első osztá
lyú férfi ""2ltalitenisz-baJnok&ág 
canga<lóját, a V.nsútépitók-Bp. 
Vöros Meteor mél1kő1'ést. Mind
két együttes a legjobb öss:zeá!
lltásban szerepelt. A vasútépit6k
nél ezűttal játszott els6 ízben az 
Egyeténésböl visszaigazolt Bu
bonyi. 

A rangadót a Berc.ziJt, Rámás, 
Bíró, Bubonyi összeállítású csa
pat :!'ölény<'Sell 11:7 arányban 
nyerte. Eru,eJ. a Vasútépítők lett 
a:t ősZi első. 

Sportpályaépítés 
Szegeden 

November végén határomák el 
az SZVSE vezetői, hogy felújft
ják a regt la bdatrúgó-páaya ta
IaJat. A munkálatokhoz a spor• 
te>Jók és a spox,tbarátak 6000 óra 
társadalmi munkát aján!l<>ltak 
fel. 

A terv végrehajtása már meg• 
kezdődött. Az ipart tanulók trak
torral szántották fel a pályát. 
Ezután 30 cm mélységben emelik 
ki a földet, s ezzel az állóhelyet 
fogják bőVften!. A kieroolt föld 
belyére új talaj kerül. Alulra 
vizelsz.ivó réteget ra)roak, begy 
esős 1d6ben is has:zm.á.lható Je
gyen majd a pálya. Virágh Mi
hály sportköTi elnök veretéséVel 
&2lép feladatra vállaD<oztak a :sze
gedi spe>rtolók és sportbarátoik. 

Benedek Tibor 

gokba be keli! választJaru a Bíró Gyuláné 

MegkezdtéJ< a BVSC Taúcs Uniti Yiv6'ermének b6vitését. A kGz
fala.k bontásából a szakoszWy élversenyző! ia -kivették részüket. Fo
tó.szalag belyett a veneayz6k élö.szalagján hal&d végig a bontásból 

eúrmazó tégla 

K E R E S Z T R E J T V .É N Y 
nca tudományo,, neve. 56. Az 
Bilapzat. iiB. Vá.ros a SZOvjetunló
ban. 59. Ilyesmi. aillgha van. 61. 
Folyéloony fú1'°'myag_ 63. Tiltó
szó. 63. Vajan fa? 64. Az ENSZ 
Idegen röVidítése. 66. Folyó .ru
g,oo,JláViáben. 67. Y. S. 68. Hires 
holland fest6 (160G-1669). 71. Sze.. 
mélyes névmás. 73. Fiatal szarvas.
marha. 73. 1962-ben Helsinkiben 
lesz. 75. Mostanában Sokat szere
pel a sajtóban. 76. Tetterő. 

Vízszintes: 1. A második öt
ives terv legfőbb célki«lzése. U. 
Héisköltemény. 13. Iparos. 14. Mor
se-hang. 16. Keleti név. 18. Ar
con ill. 19. Névelő. 20. Cslgafajta. 
22. ?.'r.adárlak. 24. Ausztriai vá
ros. 25. Török :férfinév. 28. !\;pi• 
tés2letl st;ilus. :n. M!n.lsZ!erünk. 33. 

Ringó. 35. Kalá<:lstajta. YI. Neve
letll.en kléroése. 19. Szólötéleség. 
41. Emel:lredett hangú Jinú lcöl· 
temény. 42. Okoo,at szillóje. 43. 
Helyhatározó. 45. Pakol. 47. Ra.ng• 
jeJző. 48. Vizenyő, vizkór. 50. Ke
leti étel. 52. . . .  Clwp, a Jeg'lúre
aebb tendsz vlindordij. 54. Ku,ko- Függöleges: 1. FOtöhlizakban ta

lálhatók. 2. Ellen, idegen össrz.e
tételben. 3. Az egyik szüJö. 4. 

Régi magyar pengetős hangszer. 
5. Mot.onkerékpár-márka. 6. Aro
ma. 7. Sajátkezú.leg. 8. Megrom
lott tojás. 9. Követllrezmény. 10. 
Régi orosz uralkodó. 11. Betűt 
vet. 115. Keresztül. 17. Juttat. 19. 
Rangjel.zö. 21. Na.gylrultúrájú, ki· 
halt nép. 22 • .Te!, latinul. 23. Ulan 
Bator régi neve. 24. Szövetség. 26. 
A2 arany vegyjele. 27. Európai 
nép. 29. Egymást követó bet(fk. 
30, llf!nt 17 függ. 3!!. Rés_ népi.,_ 
sen. 34. Tehát? 36. Mint 41 vízs� 
38 . .Tó!zú. 40. Tetőfedő anyag. 4Jl. 
L-lel enyelgés. 44. Kimondott !>&
tii. 45. Sír. 16. Becézett nöl név. 
<W. Agyék;kötőm. 49. Az heg. 50. 
Olasz város. 51. Köwég. 53. Zeus 
,és Hera fia, a harc Jstene. 55. 
Krool magánhangzói. 57. Régi ze. 
neszersmm. 59. Kicsit hosszabban 
a medve teszt. 60. Nem ennek. 
63. Lenn eHentéte. 65. ürege. 68. 
Arta vége. 69. Fed. 70. Keverve 
irt. 72. Azono,, betűk. 'IC. Kettőz.. 
ve bányaváros. 

Beküldendö: vfaszlntes 1 éS 
filggöleg,es 1. Bek1lldé51 határi dö: 
január 10. A helyes megteJtők 
között könyveket se>rsolunk ki. 

Az el6Z6 kere&trejtvény helyes 
megfejtése, A kommunista társa
dalom felépítésének programja. Könyve* nyertek: Demeter Sán
dor, BP. XVII. (Rákoskeresztúr), 
Akadémia-telep, 513 utca 300 sz. 
Tamás Erika, Felsőgöd, Petőfi u. 
9. Badá:os JBtván, Bp. VI., Horn 
Elde U. 17. I, 10. 

Egy halaum 
dic&ére#e 

1956 októberében férjem 
mindkét lábát elvesztette egy 
almarobbanás alkalmával. Az
óta szinte állandóan tolókocsi
ban ült és lassan már önma
gával meghasonlott emberré 
lett. November 7-én a SZOT 
anyagi támogatásávaJ. az NDK
ba indult, ahol művégtagot ké
szítenek számára. Leírhatatlan 
örmmel, izgalommal készült az 
útra, tudva, hogy ismét járni 
fo,g. 

- Légkondicionáló vasúti 1 - Gondos munkával ké· 
személykocsi. A gyóri Wil- szültek fel a téli forgalomra 
helm Piecik Vagon- és Gép- a muronyl vasutasok. An·a 
gyár mei',ke7.dte a Szovjetunió is nagy gondot fordítottak. 
eddigi legnagyobb vasúti ko- hogy a hideg idóben az uta
csi rendelésén€1k teljesítését. sok jól fútött. tiszta váróte
Az új rendszerú kocsi 160 remben töltsék el a vooatra 
kilométeres sebességge1 ha- várakores perceit. 

Kísérő nélkül utazott a Hun
gária-expresszel, hiszen oda
kint már várták. A család örö
me az.onban nem volt tartós. 
Szobról telefonáltak. Férjem a 
nagy izgalomban itthon felej
� személyi igazolványát, s 
így nem utazhatott tovább. 

!adhat, léi',kondicionáló be- - Közel ötszáz tagja van a 
rende.zése automatikusan 21 KST-nek Szeged állomáson. 
Celsius fok köriU tartja a A december 6-án megrende
belsó hőmérsékletet az idő- zett zárógyűlésen 503 OOO fo
járástól függetlenül. rialtot fizettek ki a tagok-

- Fiatal miíszakiak ver- nalk. 
senye. A debreceni jármű- - A debreceni fűtőház dol
javítóban 40 műszaki dolgozó gozo1 táviratban köszöntöt
közül 28 vesz rész;t a kiváló ték a Szakszervezeti Világ
ifjú mérrnilk és a kiváló ifjú szövetség V. kongresszusát. 

A vonaton szolgálatot telje
sít.ó kalauz sietett a segítségé
re. A hátára vette, s elvitte a 
vasutasok szállására, ott elhe
lyezte és bennünket értesített 
telefonon. Kabai Domonkos 
még aznap átvette tólem fér

technikus mozgalomban. - Jó eredmények születtek 
- A szolnoki fűtőház KISZ- az ószi forgalom idején Ti

fiat.a.ljai régi úttörőkkel tiv szaszedertkény állomáson. Eb
lá.lkoztak. A találkozón Bozsó ben nagy részük van a múlt 
István a 19-es harcokról. a évben megalakult szocialis
Tanácslköztársaság küzdelmei- ta brigádoknak. Hegy; ' Jó
ról beszélt a fiataloknak. zsef brigádja például egyik 

hónapban 135 százalékrr-a rel
jesitette a kocsitartó2lkodás1 
tervet. 

jem igazolványát, besrerezte a - Különbizottság végzi a 
másnapi helyjegyet és gondos- kar�onyi ünnepi forgalom 
kodott férjemről. mindaddig, 

1 
irányítását. A biz,nttsá.g nems 

amíg rovább utazhatott. csak Budapesten hanem a 
. ,.,.,,... .. . nagyobb vidéki csomóponto. Ami.kor m��u:Z(>ntem, alll;t Ikon is segítséget nyűit az n?'ornorék f�rJem� tett, �a- ünnepi csúcsforgalom zavarnrotta. az elismerést, mondvan, talan lebonyolításához. 

hogy csak embertársa. iránti 
kötelességét teljemtiette. Sze
rintem annáJ többet tett. Kö-
szönet érte. 

Fehér �ánné 
Budapest 

- Balesetmentesen végzik 
munkájukat Szeged-Rókus ál
lomás dolgozói, akik a má
sodiJt félévben is eredmé
nyesen harcoln.a.k az élüzem 
cím elnyeréséért. 

. . . ------

A Nyugati pályaudvar sakkcsapata 
negyedszer nyerte el a Szabadság Kupát 
A szakszervezet budapesti 

I 
Jó szereplésükkel immár ne

bizottsága felújította és újra gyed.szer nyiar-llék el a Sza
kifrila a korábbi években badság Kupát. Ebben a csa
hagyományossá vált sakk patban játszott Dely Péter 
lrupa csapatversenyelcet. Az nemzetiközi mester is. A 
értékes vándordíjért folyó ku- második helyet 4 Törekvés, 
paküzdelemben nyolc csapat míg a harmadikat a buda
mérte öss�. tu?á�t. A_ cs�- pesti igazgatóság sa.kkozói 
patdk tagjai kivetel nelkul s·erezték meg. minósített versenyzók vol- " 
tak. Az első három helyezett 

A versen11be11- a Nvugati 
pályaudvar $/Jkkozóí szere
peltek !er,eredményesebben. 

_csapatok versenyzáit értékes 
sakk könyvekkel jutalmazta a 
budapesti bizottság. 

Vasutas KISZ-titkárok Csillebércen 
A KISZ Központi Bízott• 

[ 
ja az SZKP XXII. kong

$ÍJ,ga és a Vasúti Főosztály resszusáról és az időszerű 
közös rendezésében decem- külpolitikai kérdésekról tar
ber 4-e és 8-a között Csü- tott értékes elóadást. 

- Vnnepi múszakot szer
veztek a Szaik:srervezeti Vi
lágszövetség V. kongresszusa 
t.iszteletére a balassagyarma
ti fűtőházban. Az ünnepi mű
szak idején elsősooban a ter
melés fokozására és a taka
rékosságra fordítottak gon
dot a dolgozók. 
-------

SPORTHÍREK 
Kamuti, LAsr.l.ó sikere Pliri2sban. 

EvS',c óta megTrendez.!k Párizsban 
a viIT.ág legjobb :rérfl tórvivólnak 
versenyét a Martini kupáért. Ed
dig Kamuti JES1ó szerepelt a leg
jobban, ő gy(ljtötte össz,e a leg
több pontot. Az Idei versenyre fi
vérével együtt utaztak el a tran
eia fővárosba. Ezúttal a MartlnJ 
kupáért elsó ízben pástra lépO 
�muti László vég,,ett az elsö 
helyen, Jenő pedig hatodik lett. 
A győz,elem a családban ma
radt. 

Az ország<>s fel:nött L osztá.Jyú 
birkózó csapatbajnokság kilzdel
mel,ben két vasutas csapat vég• 
zett az élmezőnyben. A Debre
ceni vsc a má.sodik, a BVSC 
a harmadik helyen végzett. A 
BVSC a budapestt c..apatbaj
nok�OD Is harmadik. helyezést 
él't el. 

KörmöC2'1 Zsazsa élménybeszá
molója a Hidépftésl Fönökségen. 
A MA V Hídépítési Főnökség 
sportkörének. vezJetősége az üze
mi bajnokságokon és a Kilián
mozgalomban részt vett dolgozók: 
részvételével sportes tet rende--
zet-i, amelyen Körmöczi Zsuzsa 
sokszoros teniszbajnoknőnk tar
tott élménybeszámolót tengeren
túli útjairól. Eztltá."l az Angyal
földi sportiskola tomAszlányal 
tartottak jól sikertllt bemutatot. 

lebércen az úttörő Nagytá- Hasznosak voltak a sze- A z rk szt'o'se'g u
„ 

e ·1 borban került sor a vasu- mináriumi csoportonként el- S e e Z n 
tas KISZ-titkárok öt napos hangzott kiselóadások és vi- Bódog)1 Mihály De>mbóvár, �ti tanfolyamára, A mintegy 240 ták is. Annál is inkább Ferenc Pécs, Benedek TibOr, dr. 
KISZ-titkár között ott voltak mivel a kis elóadásokat t� Bánkfa!Vi Gyula, Sziláro! Sándor 
a � megyei bi- mánként más-más tartotta ��� D���1J

ó

��=
lca

,��: zott.ságok ifjúsági felelósei is. a hallgatók közül. Ezzel dizsár Gyu¾a Békéscsaba, Róná-
Az ötnapos tanfolyam két KISZ-titkláraánik fejlesz!Jhet- Si István Balassagyarmat, Póka 

hét ari�t öle!Lte fel!. emiatt ték elóadói készségüket. ��ál ��::
k
�� �{t;, meglehetósen .zsúfo�t _volt a A tanfolyam ideje alatt Szolnok: Leveleiket lapunk 

progr�. Az el�dók,_ a némi lehetóség a szórakozás.. 3Dyagáb.,.,,. felha.sznáJJUk. 
KISZ-kozpont vezetm al_ta- ra is adódott. Egy alkalom- Szekeres Lajos, Pécs: Levelét 
lában a KISZ munka Vlte- l ze1l . f T' - érték Illetékeshez lovábbltottuk. Rö-
léhez adtak útraval?t a fia- �

ze 

s 
tuci��t 

o
�

n

sz�ná-
v
i��;,'! i!';.,esitj��at���•zr�ö�oknak. Németh Jozsef ml- riumok legjobbjai. Ezenkívül 

I 

szönjilk értéokes
. 

tájékoztatását. 
mszterhelyett.es, a MÁV ve- ztalit . , kk . . Tovább, sok &!.kert! 
rerigazgatója a vasút fel- as emsz �- sa . e�em Bognár Károly

_, 
Tapolca: Ja-

d tai 'l , _ _. tt t ·  'ék tat 't  versenyre került sor, maJd a v.aslata1t elktildtuk a 8 .  szakosz-a 
a_ ro �•O ,

aJ oz_ o ' záróest.én rendezett kultúr- tály m_enetrendi osztályához. 
ma1d arrol beszelt, milyen műsor keretében a hallga- Horvath s_án:<1_or Kalocsa: Fény• 
legyen a KISZ-szervezet és t 'k k.. .. több . f ll . 

képeit köszöniuk, igyekszünk ml
a sza'kvonali vezetők kapcso- ik 

ozul en is e ep- előbb felhaszn_ál?ti_·_. ------
lata. Szabó Antal, a szak- , 
szervezet főtitkára a szak- Mindent összevetve ez a 
szervezeti mozalgomról, a tanfolyam hasznos volt, mert 
vasutasszakszervezet történe- sokat adott a KISZ-titká
téról beszélt, és a feltett rolrnak a KISZ-alapszerve
kérdésekre válaszolt. Komó- zetek irányításához. a helyes 
csín Zoltán, az MSZMP P<>- munkamódszerek elterjeszté
litikai Bizottságának póttag- séhez. 

MAGYAII VASUTAS 
Felélös szerke.:;;ztO Gulva� János 

FelelO,, kladO: SzabO Antal 
Szerl<esztOSég: Bud.apest, VL; 

BeDCZLU u U 
"reriesztJ: a Neoszava t..aoldadó 

Villlalat 
Budapest. VD RákóeZ! ól 54 

Szikra t,a:onvomdP 

Ü N N E P I  C S Ú C S F O R G A L O M  

- Mondja vcmatveutó elvtárs, merre TMf11J 
ez a me11-tesító? 

- Az -utasok ut beszélik, hogy Szegedre 
mem;:lnk. 

- Fánök e/Jl>társ hová utazik? 
- Sehová. Engem csak /elsodortak a vonatra. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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