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S zocializmust építő or-
1 

költség csökkentésére. A 
szágunk életében az kor:>zerű pályafenntartási 

új esztendő ��m,csak a nap- módsze�ek következetes al
tar szerinti u3 evet, hanem 

I 
kalmazasa, az üres és a ra

c:z _új te:rvidőszak kezdetét �ot: , kocsifutás arányának 
is 3elenti. 3avitasa, a kocsik raksúlyá-

A szocializmus építésének I nak, a mozdonyok vonóere
eredményeiben részes és a jének jobb kihasználása a 
népgazdasági tervekben elő- tehervonatok terhelésé;_ek 
írt feladatok megoldásához növelése, az egy vonatkísé
nélkülözhetetlen közleke- ró-rendszer minél szélesebb 
déstől - ezen belül a vas- területen való bevezetése a 
úttól - társadalmi életünk beruházások, felújítások' és 
új, több és magasabb szín- fenntartási munkák techno
vonalú munkát vár. Meg-1 lógiájának továbbfejlesztése 
győződésem, hogy a mindig terén a vasút valamennyi 
tettrekész vasutasok máso- dolgozójának lehetős�ge van 
dik ötéves tervünk harma- a munka termelékenységé
dik esztendejében is helyt- nek növelésére, az önköltség 
állnak a munkában. csökkentésére. A tervben 

A tervév előirányzatai előírt 1 százalékos önkölt
szerint az 1962. évi adatok- ségcsökkentést úgy kell el
hoz viszonyítva az utasszám érnünk, hogy ugyanakkor 
3,5 százalékos; az árutonna- szállítási teljesítményeink 
kilométer 4,6 százalékos nö- minőségi színvonala emel
vekedésével kell számol- kedjék. A minőségi tényezők 
nunk. Az évről évre meny- közül a száltítási és az uta
nyiségükben szüntelenül zási sebesség növelésére, az 
nö1iekv9 szállítási szükség- árukárok további csökken
letek kielégítésére igen sok tésére, a menetrendszerűség 
tapasztalattal, munkamód- szigorú betartására, a sze
szerrel rendelkezünk. Ezért mélyszállítási szükségletek 
joggql remélhetjük, hogy e kielégítésénél a kényelem, a 
módszerek továbbfejleszté- higiénia, a kiszglgálás szín
sével ebben az esztendőben vonalának növelésére sze
is eleget tudunk tenni szál- retném felhívni a figyelmet. 
lítási kötelezettségeinknek. Az erre fordított költségek 
Ez azonban nem elegendő. csak akkor érhetik el cél
Pártunk nemrég lezajlott jukat, ha jobb munkaszerve
VIII. kongresszusa szá- zéssel, a fegyelem erősítésé
munkra is meghatározta a vel, az utasokkal és a fuva
kö,;etendő utat. Politikai, roztató felekkel való figyel
társadalmi, gazdasági éle- mes bánásmóddal párosul
tünk minden területére ki- nak. A vasút korszerűsíté
terjedő iránymutatások kö- sét, teljesítőképességének 
zül e helyen azt a követel- növelését szolgáló 1963. évi 
ményt emelem ki, amely beruházások és felújítások 
szerint a legfontosabb a ter- megvalósítása tervszerű fej
melékenység, a gazdaságos- lődésünk alapfeltétele. 
sá.g növelése és javítása a 
termelés minden területén. Beruházási és felújítási 

tervünk a vasút üze-
1 smeretes, hogy közleke- mén belüli arányos fejlő-

ldéspolitikánk alapvető dést, a termelékenyebb és 

célkitűzése -· a társadalom, hatékonyabb munkát, a 
4 népgazdaság egyre növek- szállítási szükségletek jobb 

t'Ő közlekedési szükségletei- kielégítését kívánja elősegí-
71R.k az egységes, korszerű teni. Ennek megfelelően jár
közlekedési rendszerrel tör- műállományunk korszerűsí
ténő leghatékonyabb kielé- tésére fordítjuk a legna
gítése. Ahhoz, hogy e célki- gyobb összegeket. Villamosí
tüzést a VIII. kongresszus tott vonalainkhoz 15 darab 
iránymutatásai alapján mi- Ward--Leonard villamos 
nél eredményesebben telje- mozdonyt, a Diesel-vontatás 
síthessük, arra kell töreked- kiterjesztéséhez 11 darab 
nünk, hogy a közlekedésben Diesel-elektromos és 30 da
az össztársadalmi munkará- rab 600 lóerős Diesel-moz
f ordítás minél nagyobb . donyt szerzünk be. Teherko
megtakarítással járjon, a \ csiállományunkat 2600 te
termelés és a közlekedés rá- herkocsival, 25 darab önürí
fordítása tehát a legkisebb tős kocsival, a személykocsi
legye'il,. A vasútnak oly mó- parkot 200 darab négyten
don kell gazdaságosabbá gelyes kocsival frissítjük fel. 
tenni üzemét, hogy az egy- A megnövekedett forga
ben a termelésben is megta- lom lebonyolításában aka
karításokat eredményezzen. dályokat jelentő szűk kapa-

Mit sem ér az olyan meg- citású állomások bővítési 
takarítás, amely annak munkáiból Vác, Gyömrő, 
többszörösével terheli meg a Gyékényes és Pásztó állo
termetést. Gazdaságosságra mások bővítését, Szolnok 
való törekvésünk ezért nem állomás bővítésének meg
lehet öncélú. Mindig szem kezdését említem meg. 

kerül. Nagyobb mértékben 16 lakásos épület építése, 
folynak majd az állomási és Budapesten egy 24 lakásos 
vonali biztosítóberendezések épület építését kezdik el. 
építései. Nyíregyházán, Püspökla

A vontatási épületek és danyban, Komlón, Celldö
berendezések beruházásaiból mölkön, Szerencsen és más 
Székesfehérvárott Diesel- helységekben is sor kerül 
vontatási műhely építésére, lakások építésére. 
Rákosrendezőn, Békéscsa-
bán, Bp. Ferencváros pálya- A z új évben befejezésre ke-
udvaron gázolajtároló léte- rü.lő és a következő évek
sítésére, Miskolcon moz- re is áthúzódó beruházások 
donyszín átalakítására, és felújítások néhány kira
Szombathelyen és Miskolcon gadott példája is rávilágít 
trafóállomás létesítésére, arra, hogy a korszerű ku
számos állomáson röptetők tatási módok fokozottabb 
építésére kerül sor. ütemű bevezetésével, a ka

pacitások növelésével ked

Sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt 

kívánunk minden szakszervezeti tagnak, 

funkcion áriusnak, aktivának, vasutasnak! 

Va6ula6ol Szal6zer11ezeléneL 

Gfnöl6éfle A vágányfelújítási mun- vezőbbé válnak az előttünk kák során tovább folytatjuk álló feladatok telJ'esítésének 
a hézag nélküli felépítmé- műszaki feltételei. 

!.------------------------

nyek építését, a kihasznál- A reánk háruló feladaható kisebb tengelynyomá- toknak az MSZMP VIII. sú vonalak korszerű, 48,3 kongresszusa által megszakg-os felépítményre történő bott irányelvek szerinti telkicserélését. Számos hidat, jesítése a vasút valamennyi állomást, raktárt, biztosító- vezetőjétől azt kívánja meg, berendezést, műhelyt u3i- hogy irányítóivá váljanak tunk fel. Jelentős összeget az egyes gazdasági folyama
ruházunk be a rakodás gé- toknak, az eddigieknél na
pesítésére is. gyobb mértékben vegyék 

Budapesten tanácskoznak 
a baráti országok 

közlekedésügyi miniszterhelyettesei 
A MAV kezdeményezésére a p,roblémáival, a WMPS kere

baráti országok közlekedés- 1ében futó közvetlen hálóko
ügyi miniszterhelyette&ei csík ügyével, valamint a tú,l-

Az üzemi célokat szolgáló igénybe a dolgozók alkotó 
létesítmények és berendezé- kezdeményezéseit, javasla
sek korszerűsítése meUett a tait, minél eredményeseb
lehetőségek minél teljesebb ben n,asználják fel a szerve
kihasználásával kerül sor zés rejtett tartalékait. A 
szociális .létesítmények, la- vasutasok már számtalan
kások építésére. Igy többek szor bebizonyították, hogy 
között a vasutasok és csa- fáradságot nem ismerő lel
ládtagjaik egészségügyi ellá- kes munkájuk olyan szilárd 
tásának régi hiányosságát alap, amelyre számíthatunk 
fogják pótolni a Szolnokon az 1963-as évi feladatok si
épülő új MAV-kórház és keres teljesítésénél. 

1963. ;anuár 3_5 között �=- és túltengelyes vona-

Budapesten ta-nácSlko.z-na,k. 
A tan-ács.kozáson az NDK, a 

A tanácskozáson a nem- szov;et, a boigM. a romá11, a 
ret!közi szemelyszállító vo- magyar, a csehszlovák, a Ien
natou< menetrendszerű köz- r;nJel és a jugoszláv közleke-
lekedésének kérdéseit, to- désügyi miniszterek helyette-
vábbá az utazóközönség sei vesznek részt. A tanácsko-
ig)ényei még jobb k.ielé-

1 

záson a baráti vasu1ak nem
gítésének lehetőségeit tár- zefil<özl <;zervéndc varsói fő
gyalják meg. Foglalkoznak bizottsága is képviselteti ma
majd a helyjer;nJes vonatok gát. 

rendelő, Miskolcon pedig a 

\ 
E feladatok megoldásához 

szakorvosi rendelő. eredményes alkotó munkát, 
A lakásépítések közül békés, boldog új esztendőt 

Miskolcon befejeződik egy kívánok. 
Luxuskivitelű étkező-, háló- és büfé• 

kocsik - újszerű vendéglátás 

T""bb tá d I b" t 't' • 1 'll t' 
Az idegenforgalom növeke- edényekben fülkéjükben !o

O rsa a om IZ OSI asi szo ga a as dése a vasúti mozgószolgálat- gyaszthatják el a megrendelt 

1, 
' 

'd 'l, 
tal szemben is fokozott köve- változatos ételféleségeket. 

eme ese es mo OSI asa telményeket támaszt. A régi Új követelmény a nemzet-
,. . . \ kiszolgálási módszerekkel már közi turista forgalomban, hogy 

A Magyar Szocialista Mun
káspárt VIII. kongresszusá
nak határozata végrehajtásái 
megkezdte kormányunk. 

A terhes, illetőleg szülő nőt 
az eddigi 12 hét helyett 20 hét 
szülési szabadság illet; meg. 
Szülés előtt legalább 4 hetet 
kell kiadni. Csak olyan orvosi 
igazol.ás szerint dolgozhat to
vább a szülő nő, ha a saját és 

a születendő gyermek egészsé-
gét nem veszélyezteti a to
vábbdolgozás. 

Azok a dolgozók, akilk rok-
1oantsál7i nyugdíjban részesül
nek és amellett munkavi-

nyugd1Jasok családtagiamak nem lehet a megnövekedett egy-egy zártegységú kiránduló 
az eddigi naptári évenkénti 60 feladatolmak eleget tenni. vonatban több étkező és büfé 
nap díjtalan kórházi ápolását Ezért az Utasellátó több új- kocsit kellett beállítani. Ez a 90 napra emelték fel. donságot alkalmaz a mozgó-

A tolókocs; és hallókészülék szolgálatnál. A turista mii- mego!dás_ is az utazók gyors ki
kivételével valamennyi gyó- anyag edényzet bevezetésével szolgalásat eredményezte. A 

gyászati segédes2'közt előzetes például megkíméljük a kirán- több országot is átszelő külön
biztosítási idő (két éven belü- dulókat attól a fáradtságtól, 1 vonatokon bevezetett étkezési 
ll egy év) nélkül is megkapják I hogy étkezőkocsiban étkezze- forma bevált, a turisták meg-
a biztositottak. nek. Ehelyett tálcán, műanyag elégedéssel fogadták. 

Felemelték az alacsony összegű 
özvegyi nyugdíjakat 

Az Utasellátó új. korszerű 
hálókocsijai is méltán keltet
tek feltűnést a hazai és a kül
földi utasok körében egyaránt. 
Az idén elkészült hálókocsik a 
legkényesebb igényeket is ki
elégítik. szonyban vannak, eddig éven- A VIII. pártkongresszus ha-1 rendezi, ezek az 500 forintot 

ként 90 napi táppénz illette tározatai kimondjáik, hogy nem haladhatják meg, így a Ha az 1962-es év második fe-
meg őket. Az új rendelkezés többet kell törődni az alacsony jelenlegi lét vizsgáljuk, megállapíthat-szerint úgy keU elbírálni, nyug�íjakat élvezó öregek és özvegyi nyugdíj rendezésé- juk, hogy idegenforgalmun1' 
mintha nem lenne rokka'l).tsá- az ozvegyek helyzetével. A nél az emelés legfeljebb fejl6d6 tendenciát mutat. Az gi nyugdíjas. Egy évig, illetve hatá;o�t yégrehajtásán_ � el- 500 forintig terjedh�. gümőkóros betegség esetén 00 lepesekent 1963_ J anuar 1_ 

Utasellátó 544 rendezvényén 
roét évig ;ogosuU táppénzre. tói kezdődően Pl.: Az özvegy nyugdíja 450 25 ezer vend.ég vett részt. Az 

A táppénzre jogosultság idő- mintegy 180 millió forintot 
forint volt, a 20 százalékos előző negyedévhez képest a 

tartamát a jövőben a kórházi emelés 90 forint lenne, de mi- rendezvények srema 229,6, az 
ápola's ,·do-tartama nem cso··,,_ biztosít a kermány a munká- vel a n=•gdíJ. emelése ,,.,;;tt 11' dó "' k , z , - e= - e a tan vendégek száma pe-
kenti·. so es aLka mazottak özvegyi nem !eh,.. n gy '-'b 500 f · t 

dí , f lé , �• a ov onn - dig 220,1 százalékkal volt ma-
Ha a .. �-ft ... �rsak m,·ndket- nyug janak eleme sere. nál az o··zvegy gd" 500 '"""""""" , nyu !Ja gasabb. Különösen nagyszabá-

ten dolgoznak, így mindketten Ez azt jelenti, hogy 1963. forint lesz. 
biztosítottak és eltartásra szo- január 1-tól az özvegyi nyug- Ha az özvegy nyugdíja az sú rendezvénynek számít a 

ruló családtagjuk van, a fér- díjakat 20 százalékkal fel- 500 forintot eddig is megha- zártegységú lipcsei vásári kü
fia.k:hoz hasonlóan a dolgozó emelik. Ha azonban a nyugdíj ladta. azt továbbra is vá!to- lönvonat, amelyen összesen 
nő is a táppénz 80 százalékát összege a 20 százalék emelés zatlan összegben fogja kapru. 3500 magyar turista velte 
kapja a kórházi ápol.ás ideje után nem éri el a havi 350 Az alacsony nyugdíjak eme- igénybe ?<1�-vissza a vállalat 
alatt még akkor is, ha a csa- 1 forintot, azt 350 forintra ki lése vonalán várható intézke-

�zolgáltatasrut. A négy vonat 
l.ádtagok az apa után igényjo- kell egészíteni. Pl.: Ha az öz- déseknek ez csak az első állo- osszesen 380 OOO forint bevételt 
gosu.Itak. vegy nyugdíja 250 forint, a mása volt. A népgazd.Mág fo-

forga!_mazott. Ha figyelembe 

előtt kell tartani a vasutat A hatvan--miskolci vo
igénybe vevő népgazdasági nal villamosításának befeje
ágazatok és az utazóközön-

1 
ző munkái mellett a Miskolc 

ség érdekeit. A vállalati és -Diósgyőr közötti vonal 
a népgazdasági érdekek köl- villamosítását is megkezd
�sönhatásainak felismerése \ jük. Hajdúszoboszló-Kisúj
es eredményes összhangjá- szállás, valamint Rákos
nak biztosítása legyen mun- Nagykáta között tovább 
kánk minőségi színvonalá- \ folytatjuk a második vá
nak legfőbb mutatója. 

l 
gány építését. Miskolc-tiszai 

A vasút valamennyi terü.- pályaudvaron peronaluljáró 
letén számtalan mód és lP- építése kezdődik. Ezenkí
het.őség van még a gazdasá- \ vül több állomás felvételi 
gosság fokozására, az ön- épületének bővítésére is sor 

A tényleges MAV-<l.olgozó- 20 százalékos emelés 50 forint, kozat.os erősödésével teremt- vesszu_k,
, 

ho� a forgalom 75 
kat, valamint MA V-nyugdfja- ezzel 300 fo�nt lenne, de mi- jük meg az alapját az ala- százalekat saiát termelésű étel
sokat vagy ezek nyugellátás- vel 350 forintnál kevesebb csony nyugdíjak további eme- forgalom t_ett� ki, akkor elfogó
ban részesülő özvegyeit az ed- ne_m lehet, �z özvegy új nyug- lésének. 

1 
dottság nelkul me�állapítható, 

di.g; 365 napos kórházi ápol.ás díJa 350 fonnt lesz. Az özve1711i -nyugdijak fel- h�!o/ az Utaselláto a lipcsei 
helyett orvosi ;ava.s,!atra idő-

\ 
Tekintettel arra, hogy a kor- emelését kérelmezni sehol killonvona_!:okon eredményes 

beli korlátozás nélkül díjtalan mányzat most csak az ala.- -nem k�U. azt kérelem -nélkül 
I 

munkát vegzett. 

kórház; ápol.ás iiletí meg. A csonv összegű nyugdíjakat felemelik. KraJczár István 

• 
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A nyugdíjigények üzemi előkészítéséről 
A_ SZOT Titkársága 1_�59-� 1 az aktivisták kellö s7-&kmai 

I 
adminisztratív dolgozók, ha-

(l)[;ll]�liiil3��0 élet �============= 
.. ,, .... ,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,, .... , .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... �,,,,,, ......................... ,,, -------

�tár��t ho�tt a� o�eg_seíJ! felkészültsége. nem nagy számban fizikai dol-
yu_gdi]l.genyek uzemi elokészt- •. .. gozók is tevékenykednek. 

tésenek é& felvéte lének beveze- A szakszerveze,1 kozpontok , 1 
tésére. Mi tette időszerúvé a budapesti és megyebizo�sá�ok 

I 
A nyugdíjügyek intézése 

rendszer bevezetését mi volt a I 
ezért tanfolyamokon keszitik nagy felelősséget ró a tár-

A nyugat-európai vasutak és · a Közös Piac 
oél? 

· fel az albizottságokat, fol:,a- sadalmi aktivistákra, NYUGAT-EURÓPA pénz-
A nyugdíjigények elbírálása , �� . �on?oskodnak t_o- munkájuk megbecsülést érde-

, ügyi oligarchiája az utóbbi 
hosszú időt vett igénybe, így v�b�kepzes_ukrof, . a ny_ugdtJ- mel. i idöben jelentösen fokozza a 
a dolgozók a munkaviszony torve;1y változasar nak LSmer- Budapesten jelenleg az öreg- kapitalizmus megszilárdítására 
1:'egszúnése után több hónapon teté�eről. ,('-.. bonyolul\ re_ndel- égi nyugdíjigén�·ek körülbelül irányuló erőfeszítéseit. Erről 
at voltak ellátatlanok. sem fi- kezesek �ozott ma mar Jart�s- 30,  sza_za!ékat. vidéken kb. !5 v:lágosan tanúskodik a Nyu
zetést. sem nyugdíjat nem s�ggal el1gazod:1ak az a!<tw1�- szazalekat készíti� elő az al�i- gat-Eu rópa egyesülésére vonat
kaptak. A hosszas ügyintézés 1_a_k, _ezt b1zony1tJák _a JOl elo- 1  ��ágok. Orsziigosan ez �v kozó terv. amely elsősorban a 
ok:': főleg az ,·olt. hogy a nyug- 1 kesz1tett _ _ ugyek ezre 1. . Ismerve ! vege1g_ kb. 1000 uze?':b':n·. v'.'-l: : ,.Közös Piac'' létrehozásában 
dinogosultság elbírálásához a nyugdtJra vonatkozo Jogsza- j lalatnal fog nyugd1Jelokesz,to I való törekvésekben fejeződik 
szükséges adatok, igazolások I b�lyok bonyolul_t�gát. ez a�-

,
· albizottság működ}ti. E !e:iil7- : ki . Ennek az államközi mono

összegy11jtésére csak a dolgo- nal tis�tel_e�rem�tobb: m1utan tei:i tevékenykedo aktivistak 
I poli.sztikus egyesülésnek a se-

zók munkaviszonyának meg- az_ el?.k':s2.1to alb1zotts�gok tag- l szam� mintegy 4-5000-re I gítségével szeretnék a nagytö-
szűnése után került sor, 1 Jat kozott nemcsak muszaki és tehető. J ke képviselői a legnagyobb 
miután csak a nyugdíjigény 1 _______________ hasznot húzni a maguk részére 
benyújtásával kezdhették meg • •  

1 
a technikai haladásból, a ter-

a helyi szervek nyugdijosztá- , , Orülök a me"'iszteltetésnek " melés nemzetközi spe<:ializáló-
lyai ezek besze-rz:s-ét. 1 l!5 "' dásából. 

Az üzemi előkészít.és beve- Ha elérkezik január huszon- ' szakemberré váljon. A másik I Ezért törekszenek arra, hogy 
zetésével il)' módon c,ökken az hatodika - szakszervezetünk KISZ-ista. ő csak fél éve ke- a 7.á.rt közösség keretében 
ellátatlanság ideje, hO!lY VI. kongresszusának kezdete rült a brigádba, de megállja a csökkentsék a vámkorlátokat, 

a. szükséges okmányok - egy 26 éve� fiatalember„ is h�Jyét. Váltótársaink is a bri- erősítsék a töke és termelés 
összegyüjtése. felkutatása. ott lesz a k;1ldotte.k kozott. g8;dba tar�oz.nak : Goldr�ber centra!izálá.sának folyamatát. 
jóval a nyugdíjazás várba- Meggy�s 

_ 
Isti•an a n�v�. �og-

1 
:al a „vezer·' ,  Ma�kó_ ?ab�r A burzsoázia kényszeríti az ál-

- tó időpontja clótt megkez- lalkoz.as'..1. - �ozdony1:_e-eto _a es Arva Imre a ket futo. Jol lamokat, hogy minden eszköz-
dódik. �el�ti fűtoh�ban. Elobb a fu-

, 
t�di:iak együttmúködni, mert zel támogassák érdekeit és tö-

A munkaviszony megszünteté-
töhaz dolgozo,, lTlaJci. a „bud'..1- k1való emberek. relrvéseit. Hogy erösitsék pozí

sére pedig akkor kerül sor, 
�e�tt 1:'?'ottsag ��ldo_tt�oz�u- Meggyes István egyébként cióikat, a „Közös Piacon" be

amikor együtt Yannak már a 
le;ien ,alaszt?tt':k �uld_ottJuk-

tizedik éve szakszervezeti bi- lül, a monopóliumok verseny

korábbi munkaviszonyokra vo- ke. ho�. kep�1selJe oket a zalmi. méghozzá egyike a Jeg- 1 
képessé,,<>ük növelésének üril

natkozó igazolások. Igy, az 
nagy tanacskozas_on. . jobb bizalmiluialt. Ez.enlóvül a gye alatt lenyesik a béreket és 

összegyűjtött okm{myok alap- Nem . lehet ak�1lyen e�- taggyúlések bátor han.gú fel- csökkentik a dolgozók javát 
ján, röviddel a munkaviszony ber, alut fiatal ,fe)Jel ilyen b1- szólalói közé tartozik, és a szolgáló szociális juttatásokat. 

megszüntetése után, elkészül- zalomm':l . 1-u�8:�:t fel„ E:gy KISZ-ben fa bi.za.lmi t i�ztsé- A bérek „befagyasztása" kor
het a nyugdíjat megállapító nagy multu futohaz kozosse�e get tölt be. Pedig honállomá- mányzati politika rang;ara 

hatá1"0zat, melynek alapján fo- - gondoltuk, amikor „elh_:3tá- sától messze lakik. Amíg fele- emelkedett. Ugyanakkor a 
lyösítható a nyugdíJ. rozluk, hogy felkeressu� ot. lősségteljes szolgálatát végzi, költségvetés tE:rhérE; jelenté-

Az eddigi tapasztalatok azt Kiss La3os szb-t1tkar azt Tápiógyörgyén várja öt haza ke;1y szub,,��okat„es kedvez-

bizonyítják, hogy a rendszer . mondta:_ . _ felesége és 15  hónapos kislá- meny�s ta_nfakat kovetelnek a 

bevezetése elérte célját: a dol- 1 • - Azert eset!. ra a val.asz- nya. kormanytol. 
gozók ell.átatlansági ideje je- tas, mert lelkiismeretes em- _ . , A TŐKE , . t - dá k t 

. _ 
1 - · • .. ber Elég talán egyetlen példá- Ne-m szamitottam ra, UJ ama so a ll1 

radnak. amelyek nem előnyö
sek a közut.ak vállalkozóinak. 
A rarsaságoknak ugyanakkor 
előnyös vasúti tarifákat álla
pítanak meg. Franciaországban 
például az engedmények kö
vetkeztében néha a szállítások 

önköltségének csak a felét sze
dik be. Az állami vonalak egy 
részét viszont, mert nem ren
tábilisak, lezárják. Ez a folya
mat megfigyelhető Belgium
ban, Franciaországban, Nyu
gat-Németországban és a „Kö
zös Piac''-ba most belépni ké
szülö Angliában. 

NYUGAT-EUROPA vasútai
nak technikai hal.adása messze 

van attól, hogy társadalmi ha
ladást is jelentsen, mert nem 
a lakosság széles rétegeinelt, 
hanem a tökések nek szolgál. 
A haladás a vasutasoknak 

a munTcafeltéteZek rosszabbo
dását okozta, azonkívül nyo
mában újabb elbocsátások je
lentkeztek. tgy I951 óta a nyu
gatnémet, olasz, francia. hol
land és belga vasutak személy
zete 443 OOO fövel csökkent. Az 
elbocsátásokat a munka növe
kedése. a vasutasok életszínvo
nalának csökkenése követi. A 
vas,utasok ellen intézett táma
dások azok növekvö ellenál
lását váltották ki. Franciaor
szágban, Olaszországban, Bel
giumban, söt An.gliában is, 
béremelési követelésekkel léo
tek fel. A folytonos drágulás 

a vasu tasokat újabb ha1'cokra 
készteti. 

Ma a .,trösztök Európájá
ban" mindinkább kiéleződnek 

az osztályellentétek. A dolgo
zók már kezdik felismern:, 
hogy a „Közös Piac'' - a tő
kés Európa legagresszívabb 
erőinek ez a fegyvere. - azok 
kezében van, akik a NATO-t 
irányítják és fenyegetik a. né
pek közötti bék�t. Ezért lép
nek fel egyre többen a Közös 
Piac főkolomposai által veze
tett politilca ellen és vesznek 
részt a munkásos:ztá.ly és a de
mokratikus erők közös küzdel
mében a békéért és a szociáli� 
hala.dá.sért. 

Csökkentik 

a vasutasok létszámát 

Norvégiában 

A norvég vasutak 1963-ban 
újabb 400 dolgozócaZ csök
kentik a vasutasok létszámát. 
Ez a folyamat szerves része 
egy öt évvel ezelött el.indítotr. 
racionalizálási programnak. E� 
a tíz évre szóló program r 
vasutasok létszámának 11.5 
százalékos csökkentését ír;a 
elő. A programot a n.orv,Sg 
vasutak vezetői a vasutasszak
szervezettel egyetértésben 
hajtják -végre. 

entos mertek ben csokke_n., val · •enemezne •t H . hogy a dolgozók küldöttjükké tézett a dolgozók és a szaksze-r-

Kyarsabban Ju!nak a nyu_gdi1� éve �tazik a 42';_�Ú-es .�= 1 választanak - mondta búcsú- vezetek jogai _ellen, azzal a cél-
oz. UITT'.'.111:11'-kor m':Iltesulne_k 

donyon személy- és g ors tor- t záskor Meggyes István. - De lal, hogy osztályharcukat gyen
a ,  1:yugdiJkerel_�. elo�·J_es:re- dában, de vonatkésl

st még örülök a megtiszteZ�et�snek. gítse. A „  s�állítómun�o� Ill. 
s�n el . � munkav1sz�n)_ 

,�
a

z� 1 egyszer sem okozott. Megteszi Azon !eszek. hogy melto ma- n_emzetközi �nferenctaJan_ Is 

Erősödtek szakszervezetünk 
nemzetközi kapcsolatai 

lassal kapcsolatos utánJárasok- t . h , . '+A . l "t· radhassak a bizalomra. tárgyal.tak atTol, hogy a tokés 
tól. Ezt helyettük társadalmi az ts, . ogy g�pJavi� .e O _t K. J. országokban kü1önbözö tervek 
munkában a nyugdíjelökészítö embereivel .  e�yutt_ - a!<a;m!- útján akarják a vasutakat 
a.l.bizottság aktivistá· végzilc el lyen hosszu es fa raszto utrol ______ f á1 . _ 

k 1 • 
1 érkezve éts 1- • t megre onn m, az aru gyor-

A munkahelyeken - sz - zere ,_a gepe ' bb · 1cs ' bb záll'tását el-
, _ _ hogy a szerelok mmel alapo- 1 

� • es _0 0 s 
. 

t • 
elókeszitett cs felvett sabban és idejére elvégezhes- Jó/ takarékoskodtak erm. amiben elsősorban terme-
n.i:ug<_.lí:i:s_én_ye� átlagos eJ- sék a javítást. Tehát még a I O ,_07;,,,ba·-:'-a,•a·'-

�zet.esen a váUa-lkoZ<?k vann?k 
mtezes1 1deJe ZO nap. szabad idejét is kész mozdo- n, .,,., •••"• ll e�dekelve. OLa.szor3:agban pél-

S-<Rmben azokkal az ügyekkel, nya mellett tölteni. daul, azo�� a vasutvonalakat 
melyeket közvetlenül adnak be _ Nagyon szeretem a mes- Kazincbarcika állomáson m�erruzálJak, .. am�ly:;k az_ or-
a nyugdíjhivatalhoz, s melyek- terségemet _ mondja Meggyes 1956. óta múködik a dolgozók sza!(ot a •_:Koz�� Piac lagálla� 

nél átlagosan 34 nap után hoz- r�tván. _ Ha újra kezdhetném Kölcsönös Segitö Takarék- rruuval kötik ossz.e. Hasonlo 
ható csak határozat. az életet, akkor is mozdonyvz- pénzrára. l\lind többen isme- számításokra ép�)- fel a belga 

A n yugdijelökészítö albizott- zetó lennék. Az egész csa!á- rik fel ennek jelent.öségét és �-asutak !eJ leszt�t pr_o;ram_Ja 

ságok ügyviteli feladatot Iá!t- dom vasutas. A bátyám villa- lépnek a KST-tagok sorába. 1s_. A . Nemet Szouetseg, Ko�

nak el t.árs2dalmi munkában. a mos-mozdonyon gépkezelő, két A múlt évben 1 1 1  KST-tag t�rsasag�n a vasutak Jelento
szakszervezeti gondoskodást nóvérem pedig forgalmi szol- volt, az idén már 13.mal töb- sege • elsosorb_an „ abba': áU, 
valósítják meg. Feladatu k  nem gálattevö, Én 1950 óta dolgo- ben vannak. 1962_ben 1 10 950 

h<>gy a kato11ai ko:le7«:des esz

a dolgozók n:,ugdíjaz.ása, vagy zom a vasMnál. őt éve veze- forintot gyújlöttek össze a ta-
koze legyen. Az ipan terme

a nyugdíj megállapítása, ha- tek mozdonyt. 1961-ben a vas- karékos vasutasok. Az ös z.e-
lés és az áruforgalom növeke

nem a nyugdíjba kés=ülök fel- utasnapra megkaptam a szak- yújtött betéteket karácsonv 
dése a Közö� �il;lc_ orszá�aiban 

világosítása a nyugdíjazás fel- ma kiváló dolgozója oklevelet_. !tölt f'z.ette vissza tagjainak 
f�kozott, szallitás, tevekeny-

tételeiröl. helyettük a szük:é- s most . a je!v�ny . feltételeit a kazincbarci k.ai KST. 
seggel Járt. 

ges iratok. adatok beszerzese, 1 s::eretnem telJeSttem. A szocia- _ , , .  Itt m eg  kell említeni azt a 
összegyűjtése. t·égül a nyugdíj-

, 
lista brigád címet az idei t:as• 

1 
· Az ?llomas dolgo�� elha- körülményt is, hogy az utóbbi 

igények felt>étele. utasnapra nyertük el. Egyik taroztak.. . .  hogy az iden na- időben jelentékenyen megerö-
E társadalmi munka elófel- fútöm, Darázs Mihály moz- gyobb �sszegek�l :'esznek 

I 
södött a közúti forgalom. A 

tétele donyvezetönek készül. Igyek- reszt a penz.takarekossagban. vasutak részére csak a nagy 
a nyugdíjt-0rvény ismerete, 1 szünk segíteni neki, hogy jó Behán Rózsa. térfogatú teherszállítások ma-

A Szaksze,-vezeti Világszö
vetség V. kongresszusa felhívta 
a figyelmet arra, hogy egyes 
szakszervezeteknek a szakmai 
tagozatok munkájára is na
gyobb gondot kell fordítani. 
Ennek alapján szakszerveze
tünk is tervbe vette, hogy gyü
mölcsöző kapcsolatot épít !(i 
a szakmai tagozattal. 

Ami pedig nemzetközi kap
csolatainkat illeti, 1962-ben is• 
mét léptünk egyet előre. A 
szocialista országok közül a. 
Szovjetunió, a Német Demok
ratikus Köztársaság, a Cseh
szlovák Szocialista Köztársa• 
ság, Lengyelország és Bulgá
ria vasutas szakszervezetével 
éveik óta jó a kapcsolat. Erő
södött kapcsolatunk a kubai 
vasutas szakszervezettel is. 
A latin-am.erikai PS afrikai or
szá golc közül pedia 

a Mali Köztársaság. 
Ghana, illetve Mexikó 

vasutasszakszervezet-ével 
sikerült kapcsolatot te

remteni. 

A nyugati államok közül ked
vezően alakult kapcsolatunk 
az osztrák és a belga vasutas 
szakszeroezettel. Középszinten 
ugyan, de az olasz, a svéd. a 
holl.an.d vasutasokkal is fel
vettük a kapcsolatot. 

Nemzetközi levelezésünk is 
mind szélesebb méreteket ölt. 
Az üdvözleteken kívül doku
rnentáciök!lt és tájékoztató
kat küldtünk és kaptunk kill• 
földi testvér szakszervezetek
től. Néhány szakszervezettel 
a munkamódszerek kicserél&
sére is sor került. 

A vasutasok pro!etárinterna
cionalista nevelését illetöen 
azonban még vannak tenniva
lóink. Nemzeiküzi és békevé
delmi felelőseink munkájára 
egy-két kivételtől eltekintve 
még mindig a kampányszerú
ség a jellemző. Pedig ezt a 

munkát sem lehet kampány
/ feladatnak tekinteni .  A vas-

i 
utasok ma már igénylik, hogy 
a nemzetközi eseményekkell 
kapcsoltos kérdé ekról rend

'V\-'1/IA.IV'VY'\l\"V'V\.IV'"'-''\l\"V'""-'"-"""'""""""'""'""'""""""V\rvv,,'V\.-v""""'""'""""""'""'""'""""""'""'""'""""""'""'""'""'Vl-'VV\IVVY'VINIA.IVW'\I\NIA.""'"'-'"""V'""-"""~""'~'"' szeresen kapjanak tájékozta-

Reggeli beszélgetés - Ez bizony így volt - vet
te át a szót a brigádvezetö -. 
de ahogy „összerázódott" a 
társaság, már jobban ment K ora reggeli randevúra 

mentem az elmúlt napok 
egyikén. A Hámán Kató Fűtö
ház nyugati motorüzemének, 
,,Zalka Máté" szocialista cí
mért ha rcoló szerelöbrigádjá
nak tagjaival találkoztam. Az 
éjszakai munka után egy ki
csit fáradtan ültek le az asz
talhoz. 

- Ketten nem tudtak eljön
ni - mondta Gráf Sándor 
brigádvezető. - De majd mi 
beszélünk helyettük is - tette 
hozzá moso1iJogva. 

A beszélgetés, megvallom, 
nehezen akart szabadulni a hi
vatalos hangvételtől, de ahogy 
a brigád alaku lásáról érdek
lódtem, csalchamar közvetle n, 
öszinteséggel tárták fel a bri
gád történetét. 

üzemekben, hivatalok
ban, az o·rszág minden részén 
alakultak a szocialista brigá
dok. Nálunk még egy sem 1:olt 
- mesélte G ráf Sándor, 
A lakítsunk .. ,; i '· - gondoltuk-

- Együtt ,, - ·�oztak már ak
kor is? - k€rdezteni. 

- Ahányan, annyi felé 
'Dálaszolták. 

- Hogy kerültek akkor egy 
brigádba? 

Bakó Béla mérnök. aki át
rngedte nekilnlc üzemvezetöi 
szobáját erre a beszélgetésre,, 
tdta meg a választ. 

- Az üzemi•ezetőséghez for
fultak a:zal a kéréssel, hog1J 
takjuk óket egu brigádba. Mi 
lermészete.�,rn elintéztük. hi-
1:en ők voltak nálunk az út-

török a szocialista brigádmoz- minden. Eleinte nézeteltérések 
galomban • • • is voltak. s ez megnehezítette 

- Mondták is, hogy könnyű a kollektív szellem kialakulá
így brigádot alakítani. ha a sát. 
legjobbakat szedik össze - De már nincs ilyen prob
emlékezett  vissza az egyik bn- léma _ mondta Nagy Ill. Já-
gádtag. nos. 

- Pedig akkor még nem - A termelésben különösen 
egészen így volt - mondta példamutatóak. kiesés nélkül 
Gráf Sándor - mert a szak- végzik a ja vítási munkát 
mában még elég fiatal volt vetette közbe Lukács Gyula, 
Kertai József és Kincses Ist- az szb termelési felelőse. 
ván is. Nagy érdemük az 

Dercze Imre brigádtag, aki 
eddig szótlanul ült. most 

ezt mondta: 
- Ez a brigád tulajdonkép

pen MRS-brigád is. 
Amikor látta, hogy nem 

egészen értem, amit mond, 
hozzátette. 

- öten tartalékos tisztek és 
MRS-tagok vagyunk . . .  

- :tn vagyok egyedül a köz
legény - szólt közbe Nagy Ill. 
János. 

A fáradság eltűnt az arcuk
Tól, élményekben gazdag kol
lektív munkájukról beszélve, 
szinte arról is megfeledkeztek, 
hogy munka után vannak, JÓ 
lenne már pihenni. 

- Pe1·sze, elég nehéz volt 
az elvtársaknak mondta 
Kertész Ferenc, a motorüzem 
nb-titkára -, mert nemcsak 
nálunk, de még a fütöházban 
sem volt elöttilk ilyen brigád 
Amikor m egalakították a bri
gádjukat, nem tudták, hogyan 
torább. Nem volt kialakult 
forma. nem tudtak tapasztala
tot szerezni más brigádoktöZ... 

mondta Bakó Béla mérnök 
hogy ők voltak a kezdeménye
zö-i annak is, hogy két hét he
lyett háromhetenként legyen a 
revízió. A kisebb ja vításokat 
ök maguk végzik el a moto
ron. 

- Itt s=orltott a cipó a leg
jobban, ahogy mondani s=ok
ták - mosolygott a brigádve
zető - hát mi megpróbáltuk 
kitágítani. :ts hát, sikerült. 

- Ugy tudom, 215 förel 35 
brigád dolgozik már a szocia
lista brigád cim elnyeréséért 
és ebból. itt a motorüzemben 
10 brigád van. Mi a tapas�ta
latuk a brigádok alakulásáról? 
- kérdeztem. 

Gráf Sándor megfontoltan 
válaszolt: 

- Érezzük, 1,ogy nekünk 
kell a példát mutatni, s mi 
minden vonatkozásban igyek
szünk jó példával járni. Az
elött például, ha fizetés nap
ián megittunk egy-két korsó 
sört, nem szólt senki. De most 
már vigyáznunk kell, nehogy 
azt mondhassák: a szocialista 
brigá(l iszik. 

- Meg aztán valahogy meg abban a 
is változott az ember, amióta nekünk pótlást a Hegedüs 
a brigád megalakult - mond- György elvtán brigádja. 
ta Kincses István. - Munka f,szrevétlenül elszaladt az 11tán hazamegy az ember a r, idő. Bár egyszer már elcsaládhoz, többet törődik az b1�csúztam a brigád tagjaitó!, otthonnal, nehogy azt monri.- mindenki ülve maradt. Szive
ják. hogy a magánélete ilyen sen beszélnek a Tcözösen eltölvagy olyan · · · tött egy esztendó eredményei-

- Azóta kertészkedeZ otthon röl. 
jobban? - kérdezte tőle ne- - Mindannyian érett embe-vetve másik brigádtársa. rek vagyunk _ mondta Grá1 - Én igen - válaszolt Ki n- elvtárs -. a brigád átlag élet� cses István. - De H. Tóth Ist- kora közel van a negyvenhez. i•án is azóta vigyáz jobban az E 

l k , 
· zt cs�k azért mondom, hogy a a jara. Törzsvendég lett a nem fiatalos gózzel kezdtünk Dagályban - mondta nevetve. mi e mozgalom megvalósítása-- Na, nemcsak te ragy az hoz, hanem megfontoltan ko-

egyedüli kertészünk - szólt 
Rincseshez a brigádrezetö 

mol1}lln. S az eredményt nem-
/Vagy 111. János is az. 

csak rajtunk lehet lemérni. 
- Ah - nevetett Dercze 

Hiszen csak az utazó személy
Imre -. ö nem ér rá, mert 

:::etböl azóta, nyolc brigád ala
nem gyözi biztatni a Fradit. 

kult · · · 
,,. - Hogyan érzik, on az MHS-brigádhoz méltóan ják kiérdemelni a Honvéd-drukker vagyok!. . .  brigád elnevezést ? - No és Jókaié - szólt köz- tem. 
be valaki. _ Jövőre _ szólt - Az igaz. Szeretem olvasni ,·úen a brigádvezető. a Jókai-könyveket. - Ök lesznek a szocialista - Nem rossz itt a kollektív cím e!sö tulajdonosai. Nem is szellem - jegyezte meg mel- .•rkára - mondta Kertész Fe-lettem Bakó mérnök. renc szb-titkár . - Hát. ami azt illeti, tény- Most már tényleg búcsúz-leg nem rossz - mondta GraJ 
Sándor. - Ebben az evbe ,i 

nunk kellett, hiszen majdne m 
delet mutatott az óra, A brimegcsináltuk azt is, ha valaki gád tagjai igyekeztek haza szabadságra ment, s nem kap- hogy másnap friss erövel lás� flJ:nk helyette embert, a brigád k vallatta a hiányzó helyett is a 
sana munkához. li:n pedig 

munkát. S nemcsak mi ta r-
azon gondolkodtam, szüksé

tunk így össze. Sokat segít ne-
ges-e ehhez a „kerek asztal'' 

künk például a „Mező Imre•·-
beszélgetéshez kommentárt lr

brigád is. nom. Csakhamar rájöttem ön-
- Ha például ta.rtalék alkat-

m�g1ban is hű tükröt ad. egy 
részünk nincs _ vette át a 

bngad kollektívájának mun
kájáról. szót Kincses lsti•án -, vagy 

meghibásodik az alkatrész, Fenyvesvölgyl Aranka 

tást. Megyei bizottságaink és a 
szolgálati helyek szakszerve
zeti bizottságai több esetben 
tartottak már röpgyűléseket, 
élménybeszámolókat, békee&
teket, amelyeket a dolgozóit 
nagy érdeklődéssel hallgatta 
végig. Egyes nagyobb akciói: 
keretében külföldi elöadóka1 
kértünk fel követségektöl, 
nemzetközi szervektől. 

1962-ben alakult meg ha
zánkban a szolidaritási akció 
bizottság. Felhívásához szak• 
szervezetünk is csatlakozott. 
Az akció bizottság jelentősé
gét üzemeinkben, szolgála!ii 
helyeinken röpgyúléseken is
mertettük és 205 OOO darab bé
lyeg eladásával 

Z75 OOO forintot gyüjtöt
tünk össze a szolidaritási 

alap javára. 
A nemzetközi és békevédel

mi munkát illetően több más 
szervvel. így a SZOT nemzet
közi osztályával, a Vasúti Fó
osztállyal, a KPM nemzetközi 
osztályával, az Ors=ágos Béke
tanáccsal és az IBUSZ-szal i1 
;ó kapcsolatot sikerült kiépí• 
teni. 

A jövőre nézve is [ontos fel
adatnak tartjuk nemzetközi 
kapcsolataink bővítését, első
sorban az afrikai. a lc1in-ame
rikai és a távol-keleti orszá
gokkal. De igyekszünk kapcso
latainkat tovább szélesíteni az: 
európai országok, így a többi 
között a Skandináv államok 
vasutas szakszervezeteivel is. 
Az a cél unk, hogy nemzetközi 
és békevéde!mi munkánkat 
minden esetben a nemzetközt 
helyzetból adódó feladatokhot
alakitva végezzük el 
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Az új vámosgyörki birtosítóberendezés�ől 
Lapunk legutóbbi számában 

már hírül adtuk, hogy Vámosgyörk állomáson üzembe he
lyezték az ország els6 integradominó rendszerű biztosító 
berendezését. A biztosítóberen
dezés gyorsabb forgalmat tesz 
lehetővé és megkönnyíti e 
forgalom irányítását. 

--/ Mit tudnak az okos gépek ?  
nyen el lehet látni a dominó zesabony, Nagyút, Nyéklád-
���tizf�fls

el

����de=� =�u�::-:,n�!is:!��;!� .;f::� BE-"fUTATJUK AZ ADATFELDOLGOZÓ FÓ,YÖKSÉGET 

Az új biztosító berendezés 
vererlóasztala a forgalmi iro
dában, két helyi kapcsolója pe
dig az állomás két végén lévő· őrhelyeken kapott helyet. 
A berendezés gombnyomásra 
működik és fényjelzéssel mu
tatja a váltók, a jelzők állását, 
illetve a vágányok foglaltsá
gát. Jgy a forgalmista mindenkor ura lehet helyzetének. A 
berendezés azt is megmutatja, 
hogy egy-<?gy vágányt milyen hosszúságban foglalnak el a kocsik. Az állomásba bejáró és az onnan kihaladó vonatok számára a jelzők a továbbha
ladást csak akkor engedélye
zik, ha a vonat által érintett 
váltók, valamint a védőváltók 
megfelelő állásban rögzítve 
vannak, továbbá, Ila a vá(1Cinyút nincs elfogla,/,va egyéb jámw.vekkel. Az íntegra-dominó biztosító 
berendezés rendszerének igen 
nagy előnye az is. hogy vezénylőasztala és jelfogó berendezései egységenként sze-

megépült berendezés a szocia- luc és más biztosító berende!ista országok vasútjainak egy- zéssel még nem rendelkező séges jelzési rendszerét alka!- állomásokon. Ez a fejlesztés mazza: a sebességjelzést. jelentősen elősegíti, hogy nö-
A vámosgyörki új biztosító veljük a miskolci fővonal át

berendezést további hasonló bocsátóképességét. 
integra-dominó rendszerű be- / Bacsó Gyula 
rendezések építélle követi Fű- Miskolc 

Bevált az új vonatkísérő módszer 
A vasút sok vonatindító ál

lomásán vezették be a teher
vonatok egy vonatkisérővel 
való közlekedtetését 1962. ok
tóber 1. óta. Ezek közé tarto
zik Pécs állomás. Itt bes7.élget
tünk legutóbb az új módszer 
alkalmazásáról Tokai Gyu.Za. 
vezénylőtiszttel. 

- Hogyan fogadták Pécs állomáson az ú; vonatkisérőmódszer bevezetését? - kér
deztük. 

elvtárs, hogy az első egy vo
natkísérővel közlekedő teher
vonatok ,,zárvonatvezetői" -
így nevezték el őket a pécsi 
vonatkísérők -, még kissé szo
rongó szívvel ültek a jelző
kocsira és az állomásokon a 
fékállásból messzi láhajolva 
figyelték, vajon adja-e a for
galmi szolgálattevő az átha
ladó jelzést. 

A pécsi vonatlásérők hamar 
megszerették az új módszert. 
Ennek köszönhető, hogy - Amikor a nyáron ennek hírét vették dolgozóink, nem sok bizalommal voltak az új módszer iránt - mondta az 

oktatótiszt. - Az egy fős vonatkiséretet szabályozó utasítás-kiegészítés megérkezése azoban hamarosan megszüntette a bizalmatlanságot. Dolgozóink szinte egv,nás kezéből kapkodták ki az ,.M"-mellékletet. Szorgalmasan készü.ltek ebből a vizsgára és sokan kiTelhetők, tehát bármilyen vá- váló eredménnyel vizsgáztak. 
gányhálózatú állomást köny- 1 Elmondotta ezután Tokai 

alkalmazása :::avartalan. 

Az új dolgokkal általában így 
van az ember. Kezdetben ide
genkedik tőle. de amikor meg
ismeri és látja, hogy hasznos, 
akkor már nem tudja nélkü
lözni. Igy voltak néhány év
vel ezelőtt Pécs állomáson a Diesel tartalékmozdonyokkal 
is. A régi gőzösök helyett ne
hezen fogadták el az új moz
donyokat, minden elképzelhető 
rosszat mondtak azokról. Az
óta másképp van. Ha véletle
nül valamelyik Disel-mozdony 
elromlott, a kocsirendezők 
sürgették a fútőházat, hogy 
gyorsabban adják vissza nekik 
a korszerú gépet. 

Idegen nyelvet tanainak 

Az Uttuell.átó ÜV 196:1 áp.. tudják, hogy szolgálatuk jó rilisá.ban német és orosz ellátásához hO'ZZátartozik az 
nyelvtanfolyamot indított a idegennyelv-tudás. Az első felszolgálók és Mlókocsi-ka- szemeszter hallgatóiból külölauzok részére. •· i elked tt K -

Az első szemeszter decem- no� k em · . e ese� 
- Hány vonatot kőzlekedtetnek egy vonatkisérővel? 
- Látva az új módszer előnyeit, az elsó hónap tapasztalatai után megdupláztuk az egy vonatkísérővel közlekedő vonataink számát. Jelenleg nyolc vonatunk közlekedik így 

ber 11-él zárult. Német nyelv- Balazs hálókocsi-kalauz, aki 
ból 17, oroszból pedig 10 dol- egy idóben orosz és ném:t 
gozó vizsgázott jó eredmény- ! nyelvet is tanult. Sasvár, Mi
nyel A nyelvtanfolyam rész- luily és Józsa Géza pedig a 
vevői szinte kivétel nelkül I német nyelv elsajátításában 
szorgalmasan tanultak, mert léptek nagyot; előre. 

Pécsbánya-Rendezó-Dombóvár, illetioe .,1ecsekalja-Cserkút-Pusztaszabolc.� viszon11-latokban. Az ig11 felszabadult létszámmal elértiR a vonatkísérők Md szolgálati óráinak 230 óra alá csökkentéset. Nyugdí iasok kitüntetése 
December 21-€n bensőséges 

únlleJ'.)5ég színhelye volt a Vasúti Főosztály taruicsterme. 
A hosszú asztalsort olyan 
vasutasok ültt<k körül, akik 
hosszú évtizedekig tartó szol
gálat után ebben az eszten
dőben vettek búcsút az aktív 
vasutasélettől. A nyugdíjba 
vonuló dolgozókat a KPM. a Vasúti Főosztály és a ,:asutassza.kszen-ezet neL•ében dr. Csa
nádi György, a közlekedésés postaügyi miniszter első 
helyettese, a MAV vezérigazgatóia 'köszöntötte. Bevezetőjében megköszönte áldozat
kész munkájukat, majd arról 
beszélt, milyen nagy áldozat
vál lalással. nehézséggel jár 
a vasutasélet. 

- Ő'rwk a hosszú. szolgá,Zat után nyugállományba vonulMk. Mi azonban továbbra iS a vasutasok nagy csal,;djiba tartozónak érezzük az elvtársakat. Kfoánok önö'<nek az elköt•etlu>zendő él'ekben jó egészséget. jó pihenést! 
- mondotta dr. Csanádi GIJÖTgy, majd átadta a nyug
állományba vonulóknak az Elnöki Ta1!ács kitüntetéseit, 
valamint a miniszteri és vezérigazgatói elismerést. 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vo
nulásuk alkalmából. több év
tizedes eredményes munkájuk 
elismeréséül Tassi József fő
szakmesternek (Budapesti 
l!:pitési Főnökség), Pálfalvi Glförgy m. vezető főellenőr
nek (Zalaegerszegi Fútóház), Molnár István vezető főellen
őrnek (Kecskemét! Pályafenn
tartási Főnökség), Farsang József felügyelőnek (Jáno<hal
rna állomás) a Munka Erdemérem kitüntetést adomá
nyozta. 

A lközlekedést- és postaügyi 
miniszter elvtárs 

ros Pfl. Főn:, Zámbó István 
főfelü,gy. Bp. Keleti pu., Persányi Károly főfelügy. Bp. 
Keleti pu., Rónaszéki Kálmán 
vez. főellenőr Debreceni Jj. 
OV, Honti 1.Ajos !elügy. KPM 
I 4 .  szakoozt., Marton Károly 
mi.tsz. vez. főellenőr Szombat
helyi Jj. ÜV, Mohácsi István 
vez. főellenőr Autófuvarozási 
Főn„ Farkas János Yez. fő
munkamest.er Szombathely 
TBFF, Bódy Pá.! vez. főellenőr, Balassagyarmat áll .• Rohonyi wjos főtan. Vasútforgal
ml Technikum, Pálmai János 
fófelügy. Debrecen Jj. ÜV, Apari Gerg.,ly vez. főeJlenőr 
Bp. Ferencváros Pft. Főn., Matura I. Ferenc vez. ióellen
őr, Debrecen Jj. ÜV, Kovács 
III. József vez. főellenőr Deb
recen Jj. ÜV, Járosi István 
mű.sz. vez. főellenőr, Nagy
kanizsa Fth„ Hertelendi Sándor vez. főell. Balatonszent
györgy áll., Tóth Sándor vez. 
főell. Debrecen Jj. OV, Fodor József műsz. vez. főmunka
mester Kisterenye Fth. 

A közlekedés és postaügyi 
miniszter elvtárs első helyettese, a MAV vezérigaz�atója ,.vezérigazgatói dicséretben·• 
részesítette a következőket: 

Molnár Gábor vez. főmun-

A pécsi vonatkisérőknek te
hát ma mar 

több a s::abad idejük, 

többet lehetnek otthon család
juk körében. S az sem jött 
rosszul nekik, hogy az egy vo
nat.kísérővel közlekedő vona
tok személyzetének kilométerpénze is emelkedett. A'E. új 
módszer alkalmazásában ki
váló eredményeket érnek el Balázs György. Fábián Jenő, Magasi Ferenc és Kunecz József vonatvezetök. Vonalaik 
utazósebessége is sokkal jobb, 
mint a többi vonatoké. 

- Dolgozóink szlvesen fogadták ezt az új módszert és a vasút vezetőitől a munka további ésszerűsítését, könnyítését várják. Kérik, hogy a lehetőség határain belül e-rMljiik az egy vonatkisérövel közlekedő tehervonatok számát. Pécs állomás vonatkísérői kitüntetésnek veszik, ha valaki az új módszer szerint dolgozhat - mondta befejezésül Tokai Gyuld. vezénylőtiszt. 
(1-cz) 

Miskolci rakodómunkások 
panasza 

kamester- Szolnok Fft. Fön., Amióta muködnek a vonat
Gulyás Béla. ellenőr Pft., Főn., pótló járatok, Miskolc tiszai pál11audvaron nincs megoldFekiete l.Ajos műsz. vez. főel- va e járatok kirakómunkásai-
lenór Komárom Fth.. Takács nak öltözőproblémája. MostoFerenc vez. fómunkamest. Bp. ha körülmények között kap
Kelenföld áll. Kicska János tak helyet Miskolc-Gömöri 
felügy, Klementina áll., Petri állomáson. Károly műsz. vez. főellenőr Ez a megolclá.s a munka 
Békéscsaba Alföldi Kisvas- megkezdésekor és befejezé
utak F th., Francz József vez. 1 sekor is sok időveszteséget je
főellenőr Miskolc Számviteli lent és egét.zségtelen. A Tiszai 
Fön., Márton János vez. fő- pályaudvar mellett most 14-
ellenőr Bp. Keleti pl., Molnár tesült egy munkásszálló. de a Gyula műsz. vez. főellenőr vonatpótló ;árat kirakói szo
Pápa Prt. Főn., Suhaj Rezsó morú.an tapasztaUák, hoau 
vez. főellenőr Szombathely róluk ezúttal is megfeledkez
Jj. OV. özv. Kiss Józsefné !ó- tek. 

,,minis,zteri dicséretben" munkavez. MAV Ház.kezelő Azt kérik az illetékesektől. 
Főn., Csadó József músz hogy költöztessék át őket Mis-

tészes!tette a következőket : 1 vez. főmunkamester Balassa- kolc-Tiszai pállfiludvarra meg-KöuáTi János műsz. vez. gyarmat Fth., Kriksz Lörinc felelő számú szekrénnyel el
főellenőr Kiskunhalas Fűtő- vez fóellenőr Bátaszék Fth. látott öltözőbe. hiszen nehér ház, Györgyfi János főellen• 1 Kovács Árpád vez. főellenőr munkájuk után ők is megér-
6r Bp. Krisztinaváros Pf' Dombóvár Fth., Faragó De- demlik a ;6 munkakörü!mé· 
Főn., CseTna Károly vez. ,ó 

I 
zső mű z. ,·ez. főellenőr Mi&- nyeket. tnunkamester Bp., Ferencvá- kolc Jj. OV. U. S. 

A vasistaknál jelentkező 
nagymérvű adminisztrációs 
munkák eleve lehetetlenné te
szik a műszaki és a gazdasá
gi ügyvitel kézi módszerekkel 
való elvégzését. Éppen e-,: a 
magyarázata annak, hogy a világon a vasutak voltak az elsők, melyek lyu.kkártyafeldolgozó gépeket alkalmaztak. 
A nyugati államok szinte va
lamennyi vasútja - a lyuk
kártya gépek mellett - nagy 
kapacitású elektronikus adatfeld-0lqozó berendezéssel is 

Holló Ágnes tá.blá7.ó november 
7-ffl jó munkája elismerése
képpen Kiváló dolgozó kitün-t� kapott. 
rendelkezik. A baráti országok 
közül igen erőteljesen fejlesz
tik gépállom.ányukat a csehszm·á1k vasutak. 

- Hol tartunk mi? Milyen ütemoen hal.ad a MAV ügyvitelének gépesitkse? - Erekre 
a kérdésekre kerestünk vá
laszt a MAV Adatfel.d-Olgozó Főnökségnél. 

- A MAV elsó luv.kkartyapark;át még 1927-ben szerezte be - mondotta Perei József, a f nök:ség vezetője, -Elég korán ráléptünk az ügyt."Ítelgépesités útjára. mégis lemaradtunk. Figyel.embe t•éve a legutóbbi két év beszerzéseit is, jelenleg <'gy Buli. 3 darab 80 oszlop-Os CAM. 4 darab 45 oszlopos CAM és 4 darab 90 oszlopos Aritma táblázó-, összesen 12 géppel rendelkezünk. Meg kell azonban mmuwnom. hogy eizeZ a MAV feladataihoz 1."ÍSZonyítva is kicsi, emellett korszerűnek sem nevezhető géppark-uw.1 j;>lentös feLailatokat oldunk meg. 
- Milyen munkákat végez a főnőkség a gépek segítségét.-el ?  
Tízmilliós megtakarítá.� 
- A korábbi években csak a legegyszerűbb technikai megoldásokat alkalmaztuk. Több munkát csak manuáli-san, előgyűjtött adatok alapján gépesitettünk. s igy a gépesítés előnyeit elsősorban az adatok többsikú. általában 3 

A körlvu,kas gépeken végez- 1 
bérelszámolása, val�mi�t a 

zük például a belföldi hitele- • nyugdíj�k _nyug�!Jelszamo
zett áruküldemények fuvar- 1 lásának gep,i uton történő iel
költségeinek számlázását és dolgozása. 
statisztikájának összeállítását, A statiszti� �r:nt az 
a kiviteli és behozatali forga- Adatfeldolgozo Fr:nök:5ég _ha
lomban továbbított árukülde- vonta mintegy 2 es fel millió 
mények fuvarköltségeinek kártyát dolgoz 'fel. S ha„ mo
számlázását és statisztikájá- dem gépekkel tov�bb novek
nak összeállítását, a MA V for- szik gépparkjuk, n:eg nagyobb 
galmi teljesítményeinek é.s a feladatok megoldására is ké
tranzitküldeményck statiszti- pesek lesznek . .  Itt azonban 
kájának összeállítását. A sreretnén� meru-:iu:.ezn.1 val';'-négyszöglyukas gépeken az mit. Ennel a fonok�él 1S 
anyaggazdálkodást a vontatá- emberek. zömében nök keze
si statisztikát, a k.ülföldi ko- lik a modern. va�,Y 3:1-ogy ók 
esik használati bérének fel- nevezik, az „okos gepeket. dolgozását, a forgalmi, az á.ru
szálli tási és személyszállf tási 
statisztika ii&szeáll ftását, a 
nem hitelezet darabáru és ön

Szakmunká.o,;_e 
az adaticldolgozó ? 

kezelési forgalom sta1isztikai Velük a lyukasz� és cllen
feldolgozását, hogy_ csak a leg-

1 őrzó gépek, az elektrónik� 
fontosabbakat emhtsuk. számológépek kezelőivel 1s 

A íejlt>sztfs célja többet kellene töródni a .  s�l
gálati felsőbbségnek.. A fonok-

- úgy tudjuk, hogy a kö- ség dolgozói a lyukasztók, elze�m�!tban új, eZ;ektrón�kus lenórző dolgozók, egyszóv� a szamitógépekkel egeszül ki a gépkezelők bár teljesítménYfőnökség gépparkja. Mire bérben doÍgoznak mégis adhasználjá,k majd ezeket? minisztratív állorr{ányban sze-
- A •-a.súti közlekedésben repelnek. Ezzel szemben a táraz eleláronikus számológépek ca más fóos:ztályainál, nem is nagy lehetőségeket bizt-Osi- beS7..élve más vállalatolmál a ta_nak néhány oogyobb tfi�- _ Központi Statisztikai Hivagu rutinmunka elvégzesere. talnál :is _ ezek a dolgozók 1f?1! .. a �b�i kö_zött a belföldi munkásáHományban vannak, s közu�ti arukiil.den:,é nye,k. fu- így természetesen bérel'Jési.if,_ is v:ard_i1á� ��!�sa. és sta- magasabb. Ezt a megkii.lönböztisztt!-á,a, a kunteli es. belio- tetést joggal sérelmezik. De sé�tali_ for�mban tova�?.itott relmesnek tartják azt is, mlarukü.ldemenvek fuwrdi3anak ért nem ismerik el szakvizs

Ubrankovics K:írolyné a főnökség egyik legjobb lyukasz
tógép-kezelője 

gájukat vasúti sza.kk,épzettségn,ek. 
- Olyan követelményt támaszta1Ullk velünk szemben, hogy a gépek kezeléséhez szükséges szakvizsgák mel\é még a személy- és árupénztarosi szakvizsgákat is szerezzük meg - panaszolták a dolgo

rok. - EUe-nkező esetben csatk a negyedik szakcsoportba sorolnak bennünket. Ezt mi értlletetlennek tartjuk. Ahhoz, hogy valaki a mi szakmánkban dolgozhasson, sokat kell tanulni, és el kell végezni a Kö=pont; Statisztikai Hi1,-a.t<J! által rend.•ure.•ített  t<Jnfolya
mokat. 

Valóban érthetetlen. hog)· a 
gépi adatfeldolgozóktól miért 
követelnek személy- és áru
pénztárosi szakvizsgát. Az ö 
munka-körükben �mmi sem 
indokolja ezt. Ahogy egy mű
szaki rajzolónak és a MA Vinkasszó és statisztikai feldol- kórház mas!<zörjeinek elismegozása, a tranzitkü.ldeményetk rik a szakképzettséi:ét, ugyanf uvardijá.nak és statiszttká;á- úgy miért -ne IRlietne elismernak összeáUitása .'IZempontjá- ni a gépi adatfeldolgozóket is. 

ból jelentősek ezek a gépek. A MAV-nak ezt az új szer-
Az elektrónikus szá.moló�é- Yct, az Adatfeldolgozó Főnökpele más természetú rutin- séget a korszerű technika 

munkák elvégzésére is nagy I hozta létre. Nem lenne ész
lehetöséget biztosítanak. A szerűbb ehhez az új. korszerű 
külföldi vasutak tapasztalatai I tecllnilkálloz igazítani a 1011 
alapján példá_t;1l lehetség�� a ém,e! ezelött me�l7:-Dtott s_--a,.. 
MAV hhvidi3as dolgozomak bá.lyokat? V1S1 Fermc 

VALLOMÁS • • •  1.•agy 4 síkú. lehetőségében biz- útitársak voltunk. Tányér- esetleg törékeny áruval vagi tositottuk. sapkáját hátra tolva viselte, azzal a 1.•asutassal, aki a k(>o 
Ez a megoldás l� lehetővé homloka és arca néhol kormos esik között áll, s akinek teste 

tette, hogy néhány fontos mű- és olajos volt. Szemén meglát- mellett iszonyatos erővel cs11tszaki-gazda.ságí mutató alaku- s=ott, hogy keveset aludt. A tannak egymáshoz az ütközők. 
lásából olyan intézkedések rövid vasutas bunda vasko• amikor a csa1--a.rkapcsot fel
váljanak lehetővé, amelyek sabbá tette alakját. Utazótás- akaszt;a a vonóhorogra. 
jelentős többleteredményt biz- kaja és lámpáj0 mellette :Pi- Az egyik alkalommal éppe,a 
tosítanak a vasút számára. hent a kocsi padlóján. a váltók között állt a kocsi, 
N

éhány létszá
mgazdálkodás- _ Hazafelé ? _ fordultam amelyiket a szerelvényhez kel-ban is kiértékelhető munka hozzá. lett kapcsolnom. A bakancsom 

gépesítése a korábbi íeldolgo- talpa bes=orult a sínek közé, zási módozatokkal szemben - Igen, s�lgálatból, jövök. nem tudtam lépni. ösztönös mintegy 68 százalékos létszám Mos! kedd del van -� en már mozdulattal kaptam el a menmegtakarítását tette lehetővé. vasarnap delben elJottem ha- tővasat. Tudja. azt a kis fo-
A megtakarítás forintértéke zulról. 1 gantyút, amelyik az ii.tközőtok bér- és egyéb költségekben - Nehéz volt? J alatt 1:an. mintegy 10 millió forintnak _ Eléggé. Tolatós teheroo- - Félt? - t.•etettem közbe. felel meg. nattal jártunk. Most már ej- - Képzelheti! Nem volt - Mekkora létszámmal dol- s:akánként nagyon hideg van. , kellemes 11.elyzet. E;reztem, gozik a főnökség? Hogyan Meg ilyenkor 1:eszélyesebb is a hogy mozog a mentőt'as. A:i használjálk ki a meglevő gé- munkánk. könnyen megcsúsz- volt a szerencsém, hogy a ba-peket? nak a kocsik. 1 kancsom talpa volt a gyengébl> - Főnökségünknek két üze- l é l kad C k · á me van, az l-<'s üzem itt. a S ez a fiatal vasu�& bes�é - s esza t. sa -�tana l t-Mészáros utcában, a 2-es pe- ni kezdett a munka1aról ugy, tam, hogy a mentova.s egyik dig a Lenin körút 120. sz. alatt mintha legalább már 20 éve végén felszakadt a régi he• a BVKH-ban d-Olgozi.k. össze- utazna, pedig csak. masfél éve gesztés. 
sen 456 d-0lgozónk van. Ennek vonatfékező. Ilyen izga.lmas élmények mintegy 85 százaléka nö. Ami - Eleinte én is könnyel- után azt hihetnénk. hogy papedig a jelenlegi géppark ki- műen vettem a dolgokat - naszkodni fog szakm!ijára. De használását illeti, főnöksé- mondta -, de aztán láttam i nem azt teszi. Szai•aí őszinte günknél két műszakban folyik egy-két balesetet és rájöttem, ' t'allomásként h.atnak. hi&zen a munka. Jgy gépeinket 70 hogy a "onatklsérők munkája csak a búcsúzá.slcor mutatkozszázalékban tudjuk kihasznál- milyen felelősségteljes, milyen I tunk be egymásnak. ni. Ez az eredménv jobb az or- veszélyes. - Tudja, azért még!& ne-szá.gos átla!]flál. Mindez per- - Volt már balesete? I retem én ezt a i•asúti munkát. sze újabb gépek beszerzé&e és - Szerencsére még nem, de Hiányozni fog. ha ;övőre be-az egész géppark átcsoportosí- lehetett volna. Tudja, egyik- vonulok katonának. tása révén vált IRhetóvé. Gép- másik mozdonyvezető úgy to- Amikor elbúcsúztunk. l1kkor pai,kunk megnÖL-ekedett kapa- lat a kocsik összekapcsolása- tudtam meg, hogy Erdéli,i I citása azt is jelenti h'O'fl11 kor, mintha gyors,..onattal ín- Pistának ll!t.'iák ezt a fiatal 

1, újabb munkákat i& ei lelW!t I dulna. Arra nem Dondolnak. szegedi vonatk(siórőt. gépi úton vég,eznL. how mi lesz a kocsikban lev6, l Lőrincz JánN 
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Mit jelent 18 villamosmozdony 
Miskolc tiszai pályaudvaron? 

A Budapest-Misk-Olc közötti 
fővonal villamosításának befe
jezése után két héttel decem
ber l-én O órától a távolsági 
személyvonatok mellett 5 vo
natpár és 2 gyorsteher vonat
pár továbbítását 1450 lóerős 
Ward-Leonard villamosmoz
donyok végzik. 

- Milyen változást eredmé
flyezett a villamos vontatás be
vezetése a miskolci csomópon
ton? - érdeklődtünk a jelen
tős eseményt követő héten Er
délyi János felügyelőtől, Mis
kolc tiszai pályaudvar állomás
főnökétől. 

- Nem akarok nagy szava
kat használni, de ebben az 
esetben azt kell mondanom, 
hogy a villamosvontatás beve
zetésének óriási jelentősége 
van - hangzott a válasz. -
Mindössze 18 gépből álló for
dulót kaptunk, ennek ellenére 
várakozáson felüli eredménye-

ket értünk el. Októberben és 
novemberben ugyanis a sok 
géprevárás miatt a rendezópá
lyaudvaron mindössl!:e 35-45 
százalék között mozgott a te
hervonatok menetrendszerinti 
indítása. Ez a szám a villamos
mozdonyok üzemeltetésének 
bevezetése óta a duplájára 
emelkedett. December 1-e után 
mindennap 75-80, sót olyan 
nap is volt, amikor 90 százalé
kos eredményt értünk el a te
hervonatok menetrendszerinti 
indításában. 

A villamosgépek megjelené
se Miskolcon érthető módon 
nagy örömet váltott ki. Minde
nekelőtt azért, mert a miskolci 
fűtőház már nem győzte gép
geZ azt a nagy forgalmat, 
amely a borsodi iparvidék köz
pontjában Miskolcon összpon
tosul. A gőzmozdonyokkal 
szemben más szempontból is 
óriási előnyük van a villamos-

Nagymama és unokája kellemesen tölti a vonatra várakozás 
perceit a jól fútött gyermek-váróteremben 

_,.....,,w-.,.., ................. ..-.. ................ """"' •••• ,,,,., ....... � 

A műszakÍ munkás
akadéJDÍák prograJDjáh-9I 
Szakszervezetünk műszaki 

gazdasági tanácsának vezető
sége 1962. <iktóber 24-i ülésén 
foglalkozott a vasutasok szak
mai felkészültségét növelő 
műszaki mun!cé�k'-1.démiák 
elvi és gyakorlati kérdéseivel. 
Megállapította, hogy az 1961 
--62-es oktatási évben a 
mu11k1sakadémiák nem felel· 
tek meg a várakozásnak. Az 
akadémiákra összesen 2100 
hallgatót jelentettek, ezzel 
SZ€ml>�n mindössze 1100 dol
gozó látoqatta rendszere.s,en 
úZ előadásokat. 

alapvető kérdéseivel. A 
mllllikásakadémiákon elóadá
solkiat tarta.naik a vasúti áru
díjsza.bások elv! és gyakorlati 
kérdéseioről, a dfjtétel-lkép-re
si rendszer kialakításáról, a 
fuvardíj-számfejtés általános 
menetéről, a kivételes díjs:za
básokról is. Külön előadás 
foglalkozik az akadémiákon 
a munkaverseny és az újító 
mozgalom szerepével, annak a 
gazdasági kihatásával. 

A pályafenntartási szakszcl
(1álat dolgozói részére a hé
zag nélküli vasúti pályák épí

A műszaki gazdasági ta- tése és ferm:tartása, a pálya-
111,ács veretősége a múlt ev1 építés és pályafenntartási 
tapasztalatokat is figyelem- munlka gépesítésének problé
be véve az 1962-63-as évben mái és a páJyafennta-I'tá.sról 
12 tém<lt átfogó munk6.$<1ka- általában cfmú témák szere
démia szerve:�ését vette terv- peLne'k. A vontatási szolgá
be. Egy-e,zy téma 10-12 elő- latnál a gőzmozdonyok javf
adásból áll. tása. üzeme és karbantartása, 

A forgalmi munkásakadé- a teher- és személykoc,,ik ja
mia tematikájában például a vítása, Diesel já,rmúvek üze
vonatközlekedó;i terv és a 12 me és karbantartása szerepel 
órás vonatfocgalmi terv sze- majd -az előadások programjá
repe és jelentősége, a jelzés.i ba:n. 
rendszer fejlődése, az á!lomá- Ha a mozgalmi szerve7, és 
sok technológiai folyamatá- a .szolgálati vezetők a múlt 
nak kialalru!ösa és a kocsi- évinél többet törődnek a mu11.-
gazdálkodást elősegítő új 

l 
1aísakadémiákka.l. minden bi-

módszere"k szerepelnek. A zonnyal kisebb lesz a lemor-
forgalmi munkásakadémiá.k zrolód.ás. 
hallgatói az előadások kere-
tében me<1.im1erkednek a 
menetrendkészités általános 
alapelveivel, a móds=es 

Határidő elölt 

elegyrende?ks, a kc,rszerú A Váci Pályafenntartási 
sze.mélyszáJlítás és az ir>::ny-1 Fönökség XVI-os pályames
vonati közlekedés fő !kér-

1 tert hidász-szakasza augus:r.
déseivel. 

1 
tus végén kezdte meg a Bu-

A keri•'·en.elmi és árudí1- clapest-Szob vonalon a köz
szabási e1•·1"á1sorozat hall- úti támfa,l felújítási munká
g-atói az árufuvarozási szük- latokat. 391 köbméter új kö
E>égletről, a fuvarozásszabá- vet kellett beépíteniök. De
lyoo,ás alapelveiről, a vasút cember 31. volt a munka be
és fuviaroztató!c együttműkö- fejezésének határideje. 
dé.séró!, ez árukezelési helyek A kongresszusi verseny 
tei.-vs2e1·ű kfa:zolgálásáról és eredményeként november 
a rakodási idők szabályozá- második felében befejezték a 
sáról szóló előadásokon vesz- munkát s a tervezett költsé
nek részt. Az akadémia hall- gekből több mint 40 OOO fo
Mtói meg·smerl<ednek a ra- rintot megu,.karítottak. A 
kodóla!)Os áruk_e�elé�i r�d-

l 
XVI-os szakasz dolgozói ki

szerrel. a vasuti arukarok váló munkát végeztek. 
megelőzésével. a csomagolás-
technilm és áruvédelem P. L. 

mozdonyoknak. Erfl.élyi János 
példaként elmondotta, hogy ha 
tiszai pályaudvarról egy gyors-, 
vagy sebesvonat inditása előtt 
30 perccel a rendezőből nem 
indulhatott ki gőzmozdonnyal 
tehervonat. A vi!lamosmozdo
nyoknak 5 perc is elegendő. 
Ward-Leonarddal az élen pil
lanatok alatt kihúz a szerel
vény a rendezőből és a vona
lon sem kell attól félni, hogy 
a gyorsvonat utóléri. 

Békéscsabai, veszprémi és mátészalkai problémák 

- A villamosvontatásnak a 
fegyelem megszilárdítását ille
tően is nagy jelentősége van 
- folytatta az állomásfőnök. 

A dol:gozókról való foko-
1 

A 1léli felkészülés terén 
zott gondook:odás jegyében nemcsak i-tt vannak bajok. 
Békéscsaba állomáson koráb- A Minisztertanács által 
ban e.gy munkásmelegedő megál:lapított szociális norma, 
épült. Elrme.k egyik részében amely a MAV területén is 
a szertári clolcozók. a másik 1954. Xl. 1-i hatállyal lépett 
részében a forgalmi d,olgozók érvénybe, előírja: a téli idó
ébkeZl!lek és melegednek. Ez szakba11. a hálóhelyiségekbe11. 
rendben i.s vol11.a, ha az obt �alább 15 C fo'/Gos, a clol,go
elhelyezeitt dcbgozók zók hazaérkezésén,ek időpont

Ki a felelős a7.ért, hogy 
Mátésza�ka állomás vonatikí
sérő személyzetének egy ré
sze. ald!k fár�os szolgálat 
után végre elérkemek oda, 
hogy pihenjenek, pihenésüket 
s-z..ékeken ülve, padokon ÉS 
asztaJok tetején kell e!Jtölte
niök? Ml-ndezt azlért. mert az 
állomás vágányátépítése al
kalmával nem számoltak a 
felmerülő problémá'kikal. A 
vágámyak átépítése fon,tos 
munka. De fontos az is, hogy 
a!kflc ezt a munkát elrendelik, 

gondoljanak mi!llden munka 
elvégzójére, magára az em
berre is. 

- Ezekre a gépekre érkezés- kellő módon megbecsül-
nék a létesítményi, 

s v.gyanakkor az iUeté/oes 
szoigáJ.att vezetők gondot for
dit&-nána.k az épiU,et karba-n
tartá.sdra. 

nél és indulásnál egyaránt le
het számítani. A dolgozóknak 
most jobban kell igyekezniök. 
A gózvontatásnál kényelme
sebben ment a munka. Ezt egy 
példával is szeretném illuszt-
rálni. Hat villamosmozdonnyal 

Azonha.n korá:nit.sem iml áill 
42 perc alatt elküldhetünk a 

a helyzet. 

iába11. legalább 18 e fokos hó
mér$>ékLetet keU biztosíroní. 

Hogyrun hajtják végre aa:t a 
fontos rendelkezést? 

Ellenőrzéseink során a dol
gozók számos helyen kifogás
sal éltek a rendelet be nem 
tartása miatt. A legutóbbi el
lenő17Jésnél a veszprémi pft. 
fónö!<.ség hez tartazó mozgó 
szakasz dolgozói 

hideg helyiségekbe kény-

A vasúti forgalmi szolgálat 
ellátása 1Ul,gf/ fi.{llJclmet, kö
rü.Uekintést kíván me,g, mely
nek alapfeltétele 

a dolgozó testi és szel-
rendezőből indításra előkészí- A helyiség falai piszkosak, 
tett 6 tehervonatot. Ugyanezt a szermvese,k. A fűtés céljából 
hat vonatot gőzmozdonnyal táro1t szén megfelelő tároló-
csak 180 perc alatt tudjuk el- láda hiányálban olyan képet telenek hazatérni, meri a lemi fríssesége. 
küldeni. kö!,csönöz a helyiségnek, szakszolgálat nem gon• Ezt utasításaink ü előírják. 

Az u.tasít&'ok betartása dol,
gozókra.. vezetó7cre egyaránt 
érvényes. 

A miskolci vasutasok nagy minitJha a vasút résúre .szük- doskodlk a fútésröl, 
tf t 1 tt l d · ség,es szenet legaJ,ábbis itt bá- . sz e e e a oznak a villamos- nyászn<íik A mosdóhelyiség- Arra hwatkozna.k, how a he-
vontatás bevezetésének. Ezért ben kb. � hónapja búzli,k a 1 11/Í,Sége� eli5fi1.t1se tűz?e.széa villamosmozdonyok fordáját szermyes ·"- a do·'nozók lyes. Véleményünk szen_nt ha 
is igyekeznek betartani. • ....., ,,; / h I · · ek 1� t bef"tés 
Ugyanezt kérik a budapestiek- .,kedve.s eaé.sz.sé{Jére", s hogy a e Y� e oze es u e 

t�l a legyekkel nem kell szá- tűzveszélyes, akkor a szak
a is. Esetenként ugyanis eló- molnl i·'·''-'- betud'--�,. a szolgálat gondoskodjon arról, 

Vajon az illetékes elvtár
sak, akik Má.tészaLka vonat
kísérő dol,go:zói részére csaat 
az említett pihenési módot 
tudják biztosítani, gondol
nak-e arra. hQgy balesetek az 
említett okokból is bekövet
kez.nek. Ha nem. akkor ez 
úton hívjuk fel figyelmüket 
hasonló esetek elkerülésére. 

fordul, hogy egyik, vagy má- • =uv '""'""' 
h fűJtés de' 1 tt fel 

sik távolsági személyvonat az zord időjárásnak. mint a __ ogy a . i Je a a; a -

előírt -villamosmozdo11.y helyett szakmai vezet& figyelmes és ugy:1et b1_ztosftva_ legyen. 
gőzgéppel érkezik meg a tiszai kötelező gondosságáinak. Er.re K1v�cs.1an várJuk, hogy, � 
pályaudvarra. Ez Misk-Olcon mondják: ,.11.esze 11.eked téli V!�?"e:ni P�uafe!'nta� 
rendszerint késést eredményez. felké.sziU,é.s''. úgy látsZiik, arra ! F_cnwkség v��Je milyen l.Jl

A fűtőház ugyanis éppen a ke- várnak. hogy a körelgő t,ava- j �edést kfvan foganatos!
vés gőzmozdony miatt nem tud sri -napsütés ma:idcsak felsná- � haoonlo esetek megelo-
a menetrend szer.init meghatá- rítja a vizet. zese érdekében. 

Munkásvédelmi 
és munkásellátásl osztál1 

rozott időhöz alkalmazkodni, 4 Ezúton kérdezzük az emlf-
-------------

gőzmozdonnyal nem tudnak 
[ 

tett vezetó elvtársakat: mit időben fordulni. szám.déik,oz1U1.k ten11.i. hogu az 
(Vlsi) emiit,e,tt áJl!apot megszú.njÖ11.? 

Bemutatjuk a MÁV új I. osztályú 
négytengelyes helf orgalmi 

személykocsi ját 
Az étv uto.lfflS negyedében 18 

darab négyten{lelyes Aah I. 
osztályú személ11kocsit kap a 
MAV belföldi forgalomra a 
Du11.akeszi Jármújavítótól. Az 
I. osztályú személJ11cocsi proto
típusa egy évvel ezelőtt ké
szült el Dunakeszin. Főbb mé
reteiJben és külső ikivitelében 
megegyezik a MAV utóbbi év
tizedben épült új acélvázas 
személykocsijairval. A fogan
tyúk, veretek és egyéb szerel
vények eddigi hideg almní
nium színe helyett aranysárgá
ra eloxált szfn.t a1kal!maztak. 
A belső általános elrendezés 
3roveti a belforgalomban köz
kedvelt ter.rnes megoldást. A 
teljes utastér egy kisebb 11em 
dohányzó és két nagyobb do• 
hányzó teremből áJI. Az ülések 
négyes és kettős csoportokat 
alkotnak. 

A fal melletti ülések a hossz
faltól egységesen kissé el van
nak húzva, ezáltal a felakasz
tott kabá.tok, felöltők elhelye
zésére nagyobb lehetőség kí
nálkozik. A poggyásztartók az 
első kocsiszériánál a hossz
falak mentén húzódnak végig. 

Az ablakok félma.,"asságuk
ban vízszintesen osztott kivi
te<l.ben készültek. Az alsó me
zőt fixre épí-tették be. Ez a 
megoldás a léghuzat ég a vfz
beszfvár,gás ellen tökéletesebb 
védelmet nyújt. A felső ablak
mező leereszthető. Az utas
biztonságot szolgálják az ab
laktáblák, amelyek .!zilánk
mentes üvegből készültek A 
szellőztetés a tetőn elhelyezett 
szívósisakokkal történik. A vi
lágítás fénycsőszerelvények 
számára van elé/készítve. A 
fi11k:ék tisztánta.rtására az ab
lakok alatt hulladékgyűjtő do
bozok vannak elhelyezve. 

A kocsi belső müanyagbur
kolása, a bútorzat, lécezés, ve
retek, szerelvények kivitelezé-. 
sének és szfnösszeáfütásának 
ízléses összehangolása a Duna
i.eszi Járműjavító VV gondos 
mun1cáját dícséTi. A kocsikat 
,.Kaláka" forgóváz rugózással, 
KE féwberendez>éssel látták el. 
lgy az egész ország területén, 
a fővonalakon bármely vi
szonylatban 120 km/óra maxi
mális sebességgel is közleked
hetnek. 

FELELŐTLENSÉG 
V a.súthálózatu.nkon eddig végzett bale.setelhárítási, baleset. 

megelózési tevékenységnek egy jelentős részét a váltó- és vá
gá11.yellenórzések megtartása körüli lazaságok megszüntetésére 
k,elJett fordí.ta:n.i,. .mert a. . .azo/.gála.ti. mulasz.tások11.ak ez a jaj
tája hordozott magában legtöbb veszélyt. 

Ilyen mulasztások következményeképpen fordul elö a. 110-
natok elózetes értesítés nélküli foglalt vágányra járatása. Ezek 
a balesete/e súlVoS anyagi és erkölcsi károkat okoznak a varit• 
na-k, nem beszélve az emberáldozat-Okról. A 11áltó- és vágánv
eZ!enórzés megtartásának elmulasztását semmivel sem lehet 
magyarázni, mert nincs olyan szolgála.ti tevékenység, ameli, 
miatt e feladat elvégzésétől el lehetne teki11.teni. Ennek meg
felelően az ilyen mulasztásokat példás büntetésekkel kell meg
torolni még akkor 14, ha a mulasztásból csak veszél11ezteté$ 
származik, 

Ha a vált6- és vágányellenórzések elmulasztását többek 
sorozatos mulasztása előzi meg akkor a 11011.atok szembeme
nesztése több személy mulasztáda következtében fordulhat elő. 
Sokam. azt hihetik, hogy az ilyen helyzetet eredményező soro
zat� mulasztások azé-rt következnek be, mert az érdekelt dol• 
gozók olyan nagymértékben le vannak terhelve. hogy a hibát 
akk-Or is elkövethetik, ha munká3ukat a 1,egkörültekintőbbe-,i 
és a legruimfabb cxlaaoossal végzi,k. 

Akik ezt hiszik, tévednek, mert az ilyen súlyos helyzete
ket kiváltó sorozatos mulasztások rend.szerint olyan helyeken 
vagy olya11. időben következnek be, amik-Or egyesek szolgálati 
elfoglaltság hiányában megszegik a fegyelmet: V011.atokat indí
tanak a szomszéd szolgálati hely engedélye vagy a visszajele11.
tés bevárása nélkül. A leközlekedett vonatokról visszajelentést 
nem adnak és enn,ek hiányában indítanak vonatoka,t. A leadott 
menetjelzésekei egyszerűen -nem veszik figyelembe oogy le 
sem adják. 

11-yen 11.agyaránl/Ú mulantá.mk nyomán bekövetkezett bal
esetek vagy veszélyeztetések után végzett balesetvizsgálatok 
alkalmával a félrevezető szándékú hazudozások olyan tömegé
vel kell megbirkózni a balesetvizsgálóknak, hogy ember legyen 
a talpán, aki az igazságot rövid idő alatt ki tudja hámozni. 

A sok ilyen esemény közül a két legutóbbit, a december 
12-én Pásztó és Szurdokpüspöki állomások közötti ut-Olérést és 
december 17-én Eternitgyár és Nyergesújfalu áilomások kö
zötti szembemenesztést n.em árt, ha egy kicsit közelebbről meg
nézzük. Mindkét baleset .súlyos anyagi kárral és jelentős for
galmi akadállyal járt. Pusztán a körülmények szerencsés köz
rejátszásának volt köszönhető, hogy súlyos emberáldozatokat 
nem vontak maguk után. 

Szurdokpüspöki állomá& forgalmi szolgálattevője és a 6-os 
V011.atjele11.tőőr ellentétes állítását keH tisztázni, az egyik ta
gadja, a másik állítja a visszajelentés megtörté1ttét. Eternit
gyár állomás szolgálattevője szerint a 3599 számú v� ré• 
szére Nyergesújfalu áUomástól menetengedélyt kért és ka.pott, 
a menet3elzést leadta, a vonat indulását közölte és a vonatról 
visszajelentést kapott. Nyergesújfalu állomás szolgálattevője 
szerint a 3599 számú vonat közlekedéséről nem tudott, enge
délyt a vo-nat részére nem kértek és így nem is adott. Menet
jelzést nem hallott és szerinte nem felel meg a valóságnak, 
hogy ő a vonatról visszajelentést adott volna. Az érdekelt váltó• 
őrök vallomásai, tgen csak párhuzamosak a szolgálattevők ál
lításaival, az érdekazonosságuk nyilvánvaló. Harmadik 1ze
mély ezen műveletek lebonyolításába nem volt bevonható. 

Nem azt a szervezésbeli hiányosságot kifogásoljuk, mely 
nélkül a mulasztás bizonyítható lenne. Hogy kinek, milyen 
mértékben va11. igaza, az úgyis kiderül. Mi azt a magatartást és 
felfogást kifogásoljuk, munkaidőben olyasmiket engednek meg 
maguk11.ak, amiból elóbb-utóbb súlyos következmények szár
maznak és mindezek tetejébe felelősségüket részben vaw 
egészben át akarják hárítani más dolgozókra. Az sem vezet 
jóra, ha a forgalmi szolgálattevők és váltóórök, a forgalmi szol• 
gálattevők és V011.atjelentőórök vagy a sorompókezelők a sok 
helyen kialakult baráti visz(>nyt helytelenül értelmezik. 

Határozottan állítjuk, how ezek a jelenségek a legfőbb 
okozói az ilyen baleseteknek. tppen ezért nemcsak a dolgo
zóknak, hanem a vezetők11.ek is na-wobb felelősséggel keU vé
cezni munkájukat. 

Fehérvári Sózsef 
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Új Diesel-mozdonyszín és korszerű mosdóöltöző 
épül Székesfehérváron 

MÍ lett 1258 ÍijÍtás sorsa? 
Egy kiállítás tanulságai 

A Közlekedés- és Postaügyi sére képes. A félautomata be
rendezés lényegesen lerövidíti 
az autóbuszok javítási idejét. A vasúti közlekedés> konsze-

f 
fokot mutait.. Az építkezés több 

rüsítésében a vonatok sebes- pontján felállít.ott hatalmas 
iiégének növelése. a menetidő- dobkályhákban vörösen izzó 
csökkentés, s mindezek felté- koksz erőtlenül birkózik a 
tele: korszerű vonóerök alkal- faggyal. Az egyik kőműves 
mazása a személy- és teher- néhány percre a kályha mel
szálliuís forra.dalma:sodásá.hoz Jé áll, aztán tovább siet. Ezek 
veutnek 1,-i!ágszerte. A ma- az emberek kétszeres harcot 
gyar vasút i� büszkélkedhet vívnak a kitűzött célért. Egyi
ilyen eredményekkel. Bár ket szaktudásuk fegyverével, 
hosszabb idő kell még ahhoz, másikat az idő viszontagságai 
hogy az egsz ország vasút- ellen erős akaratukkal edzett
közlekedéséből végképp kiszo-- ségükkel, munkájuk s�eteté
ruljanak a növekvő vontatási vel. 

dieselesítésének 
sítményeit is. 

további léte-

Alapozás hatszázezer 

forint megtakarítással 
Az év �lején megkezdett 

alapozáshoz az építés vezetői 
nem kérték a vákum víztele
nítő egység felvonultatását. Az 
egyszerűbb megoldást válasz
tották: saját erőből végez,ték 
el a műveletet. Ma már bizo
nyos, hogy nagyszerű újítá-követelmények mögött elma

radt gőzmozdonyok, viszont 
távlati terveink megvalósítá-
6ának eddig ismert eredmé
nyei ütemes e.lőrehaladásról 
tanúskodnak. fgy kapott he
lyet a MÁV Budape&ti Igaz
gatóság korszerűsítési prog
ramjában a Dunántúl vasúti 
hálózatának diese!Ltése is. 

Az irodába megyünk. Ott sukkal nemcsak az építkezés 
melegebb van. A MAV Buda- vált 600 ezer forinttal oksób
pesti Igazgatóság Magasépítési bá, de a vfztelenitésből is je
Főnök.ség székesfehérvári te- lesre vizsgáztak, időt is nyer
lepének vezetőjével, Kabályi tek ésszerű eljárásukka.l. Ez 
Józseffel beszélgetünk. Az viszont már régen volt, el is 
építésvezetö papírt, ceruzát felejtették. Azóta újabb gon
vesz elő, térképet rajzol a dok megoldásának gyűrkőztek 
nagy építkezésröl. neki, hiszen nem ment oly si

A 80 éves létesítmény 

újjászületik 

Csaknem 3100 négyzetméte
ren 34 500 léo'<iöbmétert fa
laznak be. A 42 millió far:in
tos beruházás terveit a MAV 

Nyolcvan évvel ezelőtt a 
Vasúttervező Vállalat a leo--

Duna-Szát>a-Adria VaS1ít-
korszerűbb építési követelmé-
nyeknek megfelelően készítettársaság építette a székesfe- te el Az u' i· n1·ese1----'ony-hérvári állomás közelében a "..,"" 

mai gőzm.ozdony fűtőházat. E szjnt és javítócsarnokot teljes 
egészében 25-35 tonnás előre létesítmény nyolc évtizeddel gyártott elemekből szerelik 

mán a munka, ahogy kezdet
ben elképzelték. 

A kétemeletes Irodaépület 
felépítésének határideje már 
novemberben lejárt. A MAV 
Épü.letelemClllártó Főnökség 
nem tartotta be az ajtók, ab
lakok szállírtásának határide
jét. A bet.onacél és faanyag 
szállítási késedelme is közbe
szólt, 10-15 százalékra ugrott 
a lemaradás. ezel'5tt nagy jelentőségű volt a ·· 

Dtinántúl vasúti fejlesztésé- ossze. Az építés magasfokú A Diesel-rnozdonyszín ep1-
ben. hiszen a székesfehérvári müszaki fell<észültségére jel- tőinél nincs hiány a lelkese
állomás alig néhány vasúti vo-

lemző, hogy a nehéz szerkezeti désben, s a hirtelen jött hideg 
1 

elemeket 10-15 méter ma- sem csökkentette lényegesen a na at kötött össze. a megépl- gasságban állítják össze. Az munkatempót. Büszkén emletett körfútöház és mozdony- új Diesel-mozdonyszinben kor- getik Vörös János M=,·a11·s� szin magasan betöltötte a hi- • � '" 
vatását. 

szeruen felszerelt ;iavitómű- címért küzdő komplexbrigád-
És ma? 

helyt és motorpróbatermet ját, a vasbetonszerelóket kivá-
. •. . rendeznek be, segítségükkel lóan irányító Kovács István 

�pllm�r, m_�ások . �zo�- kisebb motorja_vf!ásokat, idő- művezető nevét. A magasépíg?S�odn�- az oreg vasu_t� fu- szakos rnotorprobákat végez- tők határidő előtt ígérik a 600 tőhaz ter�etén, Munkáiukal j hetnek. A srekesfehérvári személye,;, korszerű mosdó-öln�':' az �vsza.liok _ sza!;>ályoz-

1 

�zdonyszín a_ :Vasút di�esí-

1 

töző épület befejezését. Amizák, hanem a nalO �ru �rog- tési progra�Jan_ak _ masodilc kor ezen a munkahelyen a ram. amel� a __ feJl??� d_±ktál- �g-na,gyobb Zetesitmenye lesz; legjobbakról érdeklődünk. a ja. K1 a . foldon. k1 �vanyon 

1 

1g_y tart_iák nyilván a MA v vezetők a kollektíva több<légét va_ttaruhaban
_ 

�r�olJ� a szer- kozP?n-tJ szervei, ennek meg-/ emlegetik. - Bali-k.ó müvezetó szamot, A homero rmnusz 10 fel.eloen tervezik a Dunántúl jól b:ányí,tja a csoportját, s ha 

Ami a televízióból kimaradt ... 
-� s .közelmúltban-- félóF.,;;;., v--1,egMt,ermeUebbeket. 

adasbai; számol_t be a televízió mennvren tizenhat éven a -,.7f, eves Ton" kulturális -!le • • 
életéról. J;ls bár igyekezete ar-
ra irányult, hogy megfelelően Ez azonban méa nem min-
érzékeltesse a nagymúltú mun- den. Rövi,d,esen ifjú.sági ve
�intézmény hétköznapjait _ gyes kart hozunk létre. A 
eppen az idő rövidsége miatt ÚÍ11Cc,$0p0Tt. a népi zenekar és 
ez - nem sikerülhetett. A az ifjú.sági vegyes,kar allrotja. 
képernyőn például hosszasan majd az Északi Járműjavító 
időztek a t.ánckulti'.iránál de a népi együttesét. 
mondanivaló csupán kí�rte a 
látottakat és adós maradt 
mindazzal, ami a népi és a 
társas tánccsoport fejlődéséről 
adhatott volna számot. 

A tánccsoport 

Twlst-ízléssel 

A t.ársastánc-tanítással kap
csolatban is hangzott et véle
mény. 

Minisztériumban az év első fe
úgy ígért.ék, hogy határidő lében 10 638 újítást jegyeztek 
előtt elkészülnek bízhatunk be. Valamennyi a tárcához tar
bennük. ' tozó vállalatoknál, intézmé-

A korszeTÚ$ített székesfe-
, 

nyeknél született. A benyújtott 
hérvári MAV fűtőház és Di.e- újítások között számos olyan 
sel-mozd-onyszín úja.bb büsz- található, amely már eddig is 
V<-esége lesz a városnak, mert jelentós hasznot hozott a nép
a.z egész Dunántúl korszerűbb 

I 
gazdaságnak. Ezek közül muta-

vasút./cözlekedésé-n.ek ef/1/Ík tott be néhány százat a KPM 
c.romópontja lesz. december első felében az or-

v. M. szág kilenc különböző pontján 
megrendezett újítási kiállításo
kon. 

Külföldi munkások 
a nyugatnémet vasutakn6f 

Az eddigi felmérések szerint 
a legnagyobb érdeklődést a 
Budapest-Nyugati pályu.dva
ron kiállított újítások, illetve 
azok modelljei váltották ki. A 
kiállítást 16 napos nyitvatartá
sa alatt - amelyen a vasút, 
a hajó- és autóközlekedés, a 
posta, az útügyi Kutató Inté
zet összesen ll0 kiállítási 
tárggyal képviseltette magát -
közel 25 ezren tekintették meg. 

Az Északi Járműjavítóban 
sikeresen alkalmazzák az új
rendszerű kazánszállító görgős 
kocsit. A kazántesteket eddig 
hegesztésükkor daruk segítsé
gével tudták mozgatni. Az új 
görgős kocsi és egy végtelen 
csigamű-orsóval ellátott be
rendezés segítségével ennél a 
műveletnél teljesen kiiktatták 
a darukat. A kiállításon be-
mutatott görgőskocsi-modell 
szemléltetően bizonyította az 
újítás célszerűségét. 

A Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium újítási kiállításai 
a tárca újító táboránalt egész
séges fejlődéséről tanúskodnak. 
Bár az első félév során be
nyújtott 10 638 javaslatnak 
mindössze 50 százalékát lehe-
tet elfogadnL e nagy mennyi
ségű ésszerűsítés is közel 4S 
millió forintot hozott a nép-
gazdaságnak. Ennél kedvezőt-

A Német Szövetségi Vas
uta,kná.l aJikalmawtt külföldi 
munkások száma jelenleg 
rruntegy 10 ezerre tehető. 
Olaszországból 7000, Spanyol
országból 1500, Görögország
ból 200 munkás dolgozik a 
nyugatnémet vasutaknál. A 
többi kül-földi munkás 1egna
gyobb része marokkói szárma
zású. Az olcsó külföldi mun
kaerfü többnyire pályafenn
tartási munkákra, teher- és 
személykocsi-tíszititásra és 
nagy vasúti közpon.t.okban 
áruátrakodási munkákra al
kalmazzák. A külföldi munká
sokat a szövetségi vasutak 
munkásainak intézményeiben 
szállásolták el. 

Nagy tetszést aratott a 70, lenebb a bevezetett újítások 
70/a jelű ütközórudak javításá- száma, hiszen az elfogadott 
nak új módszere, amely évente 4721 újításból 1258-at eddig 
csaknem félmillió forint hasz- még nem vezettek be. Pedig 
not hoz a népgazdaságnak. Az minden valószínűség szerint e 
újítást először a Landler Jenő nagy mennyiségű bevált újítás 
Járműjavítóban vezették be. A alkalmazása újabb százezreket 
MAV AUT többek között uni-

1 

jelentene a népgazdaság kasz• 
verzális szerelőasztalt állított szájában. 
ki, amely hat művelet elvégzé- (L s.) 

Egy protekciós kocsirendelés története 

Anyagvizsgáló napok 
A Közlekedéstudományi 

Egyes-ület és a MAV Anyag
vizsgáló Főnökség rendezésé
ben december 4-én és 5-én 
közlekedési anyll{lvizsgáló na
pot tartotta,k Budapesten. A 
közlekedési anyagvizsgáló na
pok jelentősége abban állt, 
hogy a vasúti közlekedés 
anyagvimgálatának egy-egy 
jeJentós részét előadás formá
jában ismertették, ezen ke
resztül az adott szakterület 
eredményeJvel is fogla.lkoztak 
az előadók. 

len, hogy a kétnapos ankét a 
vasúti anyagvizsgálat különbö
ző területeivel foglalkozott. 
Ezek közül is kiemelkedik a 
korrózió elleni küzde1'!m jelen
tősége és szükségessége a 
MAV üzemeiben. 

A vasútüzemben a legsúlyo
sabb korróziót a gőzmozdony
üzem következtében létrejövó 
nagymennyiségű füstgáz okoz
za. 

Ez a 2000 lóerós Diesel-eJe,ktromos gyorsvonati mozdony a ,•ilá.giír két szovjet hösének, NYi· 
koJ,aJevnel. és Popovic:soa.k a tiszteletére készült a Szovjetunióban. A mozdony lf.O km/óra 

&ebelisic"Kel kö'dekedhet., 

A vasúti közilekedés mint az 
ország legnagyobb üzeme, je
lentős mennyiségű anyagot 
használ fel, sőt egyes anyagok 
tekintetében az ország legna
gyobb fogyasztójának tekint
hető. l!:ppen e7.lért nem vélet-

A kétnapos tanácskozáson 
elhangzott előadások és vitáit 
hasznosak voltak, mert nem
csak rávilágítottak arra a fon
tos munkára, melyet a vasút
nál dolgozó kutatók és kémi
kusok kifejlettek, hanem a 
jövó feladatait, a legfontosabb 
tennivalókat is megsz-abták, 
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Az Egyesült Allamokban járl Sárosi Imre, a BVSC úszóinak 
mesteredzője, ismét új edzési módiu.erekkel kísérletezik. 
A versenyzők a BVSC Szónyi úti birkózótermében zenére 

végzik a különböző elemekből álló tornagyakorlatokat. 
(.HemzG Károly felv.) 

A Vasútépítők továbbjutott az EK-ban 
A férfi aszbalitenisz Európa 

Eupa--O<üzdelmek második 
fordulójába a Vasútépítők 
bajnokcsapata a Német Szö.. 
vetség,i Köztársaságbeli Düs
reldorfban, a Düsseldorf 08 
ellen játszotta második mér
kőzését. A Berczik, Rózsás, 
Ho,!ló ös.szeállítá,sú magyar 

együttes kitűnő ját,é!kkal 5:1 
ará,nyba:n nyert a nyugatné
met bajnokcsapat ellen. Az 
egyetlen vereséget a hetek óta 
hullámvölgyben levő Berczik 

'szenvedte el. Miután az asz
talitenis,; Európa Kupában 
nincs visS21avágó mérkőzés, 
a Vasútépítők továbbjutott. 

Az MVSC az NB 11 

Keleti csoportjának élvonalában 
A Miskolci VSC labdarúgó- ja a fő célnak. Az egészséges 

csapata 19 ponttal és kitűnő kollektív szellem kialakítá
gólaránnyal az előkelő ne- sa a miskolci zöld-fehérek 
gyedik helyezést érte el a baj- sikereinek egyik „titka". 
noki évad őszi fordulójában, A játékosok munkahelyü
az NB II., keleti csopartjá- kön és a magánéletben is 
ban. A jó helyezés örömet sportemberhez mő példás 
váltott ki a szurkolók köré-- magatartást tanúsítanak. El>
ben, hi,szen a csapamak így ben különösen az idősebbek 
reménye lehet majd arra. - Buna János, Zolier -János, 
hogy bekerült az NB 1/B cso-- Kovács László, Gyetván 
portjába. György - mutatnak példát. 

A jó szereplés elsósorba,n A vasutas szurkolóik bíznak 
a helyes szakvezetésnek kö- ,az MVSC-ben és remélik, 
szönhetó, Az egyesület elnök- hogy labdarúgó-csapatuk a ta
sége és a sz,akosztály vezető- vaszi fordulóban is sikeresen 
sége nem az eredmények min- szerepel. 
denáron való elérését, hanem j 
a sportemberek nevelését tart-

Fekete LP.szló 
Miskolc 

Az úi nyugatnémet tarifák 
az iparbáróknak kedveznek 

Oefterin.g, a szövetségi vas-
utak vezetője november 9-én 
jelentést tett a műncheni 
gazdasági tanácsnak, Jelen
tffiéből kid,r:rül, hogy az 
Adeneuer-párt jövőbeli köz
lekedési politikája - a kis
emberek terhére - még jol>
ban fog igazodni az atomfegy
verkezés és a nagyrészvénye
sek érdekeihez. Legfőbb 
é!'vkén t ez a1ka!ommal is az 
1962-r� várható 200-220 mil
lió márka deficit szolgált. 
Hogy mennyire fiktív jelle
gűek a vasúti igazgatás hi,ány
összegei, az a jelentésből ki
vHáglik. 

A bonni kincstár egyedül a 
szállítási adóból 420 millió 
márkát nyelt el és a Strausz
féle fegyverkezési bevásárlá
,;ok érdekében 280 millió 
márkát vont le a szövets� 
vasutak költségvetésének „el
látás'• címen mesiadott jutta
tásokbóL Oefte-ring ,szerint 
mindennek ellenére további 

zetők szerint ugyanis túlma
gasak a szén-, érc- és acél
monopóliumok kocsirakomá
nyainak a fu.vardíjai. Ezeklllek 
a költségeknek megfelelő ta
rifák révén újabb profitokat 
aGcarnak biztosítani maguk
nak.. 

Az igazi cél: a nyugatnémet 
iparbárók bankszáml<!.inak és 
-részvényeinek a növelése. 
Ugyancsak könnyűszerrel ki
olvasható Oeftering előadá
sából az is. hogy az európal 
gazdasági közösség monopó
liumai is jelentkeztek már 
ebben a vonatkozásban. Oef
tering azt is megmondta, hogy 
a tömegáruknái! a szövetségi 
vasutak az európai tarifa
rendszerhez képest drágán 
szállítanak. Ez azt is jelenti, 
hogy az európai gazdasági. kö
zösség költségeit is a nyu<1.at
nérnet munkásoknak kell 
megfizetni. 

racionalizálásokhoz kell fo-- Január 20-án: 
lyamodni a „deficit" miatt. 
1963-ban elsősorban a szrnné
!yi állományt fogJá,k 7000 fő- Vasutas bérleti előadás 
vel csökkenteni, ami a munka 1963. január 20-án délelőtt 
Intenzitásának a rovására tör- az Erkel Színház vasutas 
ténik és e;tvütt jár a szolgá- bérleti előadásán Verdi: Rí
latban mar"c'Í vasutasok na- golettó című operája kegyobb kizsák � inyolásával. rül bemutatásra. Az előadás 

A január l-én életbe lépő után a kultúmevelési és 
tarifaemeléwk következtében sportosztály múzeumlátoga
-további 270 millió márkához tást szervez szakvezetővel. A 
jut a fegyverkezési alap. A Nemzeti Múzeum új anya
vasutak elnöke a „Süd- gát nézik meg vidélki vasutas 
deutsche Zeitung"-ban beje- dolgozóink. Találkozás az el5-
lentette, hogy a szövetségi adás u1án délután 3 ó-rakor 
vasutak jövőbeli tarifapoliti- a Nemzeti Múzeum bejárata 
kájukban „elasztikusabban" 

1 

előtt. 
logják tekintetbe venni a ver- Felhívjuk a bérlettula.jdo
seny követelményeit. Ennek nosok figyelmét, hogy az 
során le kell építeni a tú1 operabérlet harmadik részle
tnagas tarifákat. A bonni ve- tét január 5-ig kell befizetni. 

Eppen Győrön haladt keresz- Vezérigazgatóság Vasútüzem 
' tül a Bécs-Budapest ex- Bizton.sági Osztálya, 

presszvonat, amikor Johan Johan Bauert a magyar vo
Bauer Diesel-mozdonyvezető na!on tanúsitott helytállásá
észrevette, hogy az állomáscm ért értékes herendi porcelán
ekkor halad át egy villamos- készlettel jutalmazták meg. 
targonca. Bauer mozdonyve- Johan Bauer már sokat járt 
zetó gyorsféket alkalmazott és Magyarországon, de most vég
bár a vonat néhány méteren re alkalma nyílt arra, hogy 
maga előtt tolta a villamos- megtekintse Budapest ne
targoncát, nem keletkezett vezetes.ségeit, hiszen a szol
kár. Az expressz néhl.iny per- gá,lati utak alkalmával erre 
ces késedelem után folytatta nem volt lehetősége, s a Keleti 
útját Budapest felé. pályaudvar környékénél, va

A balesetet elhárító osztrák 1,o.mint a Nagykörútnál többet 
mozdonyvezetőt, aki tavasz óta alig ismert Budapestből. 

Úiítási ankét Szegeden 
December 11-én újításj_ an- lallkoztak. Bírálták az újítá

kétot tartottak Szeged áillo- sok intézéséneík lassúságát és 
máson, felihas2111álva al'lt az al- műszalki segítséget .kértek az 
kalrnat, hogy ekkor Szegeden olyan újítók résére. akik 
volt látható a KPM mozgó nem jártasak műszaki rajwk 
újítási kiállítása. Az ankéton készítésében. Kifogásolták a 
részvevő újít� megtekintet- termelési tanác.lllwzásokon el
ték az állomás postavágányán hang;wtt java.slat.ok e!odd%á
á!Jó kiá!llítási kocsi!kat és s& iS. 
nagy elismeréssel nyi]atkoz- A vitában elhangzotta!kra 
taJk a l:átotta!Mól. Bogács Lá.s2'!6. a szegedi 

A k.iá1Lítás megtek:int.ése igaz,gatós.á,g újítási előadója 
után Matiswk János vonat.ki- adta meg a választ. Ismer
séró elnökletével az állomás tette azokat az újitási rendel
':'°,<ta�termé'ben került �r az kezése'ket, amelyek ismereté
uJ

_í�SI„ anlkétr'.1; A �elszolaló�, ben leküzdhetik a meglevő 
kowttük Fábian Bela é,s Ka- nehézségeket. 
k,onyi Lajos hozzászólásaillt-
ban az újítómozgalom fej- ! Dr. Bánkfalvy Gyula 
lesztéséne!k lehetőségeivel fog- Szeged 

f1izsf tíztak a szakma ifjú mesterei 

A vizsgabizottság tagjai �enőrzik a mesterda.ra.bok.at. 

Del>recen fűtőház fiartaljai 
az idén is szorga:Imasan :ké
szültek a „SzaJcma ifjú. mes
tere" vizsgára. A nevelési ta
nács által kiadott munkadara
bokat szorgalmi időben, vagyis 
munkaidő után készítették 
el. Ezek a mUJl'kadarabok a 
vizsga értékeZése utá-n az 
üzem részére is fel.ha.szná,&ha
tók. 

A vi�abizottság előtt 12 
fiata:l jelent meg. Ot fiad;al, 

aki a legjobb vi.zsgamun.kát 
kés-zftette és elméleti tudása 
is kiválónak bizonyult, arany-· 
koszorús jeLvényit és 500 fo--

rmt jutalmait kapott. Tová'b'bi 
5--en kaiptak ezüst-, egy fiatal 
pedig bronzje,lvényt :kapott. 

Az eredmények biwnyítják, 
hogy az ifjú szakmunkások 
srorga.Lma,sa,n tovább lrepezik 
magu'kat. Kár vott ezt a vizs
gát üyen ké.sóí időpontban 
megrendezni. hiszen emiatt 
nem vehettek ezen részt awk 
a fiatalok, akik időközben 
november folyamán bevonul
tak tényleges katona;i sw1gá
lat teljesí.tésére. 

Mazosán Pál 
Debrecen 

Egy könnyelmű forgalmistához 
E;gnek állt a hajam! De másoké is, akik látták, hogy ön 

bebocsá,totta az ál'lomá.sba az egyik irányból az eszpresaz
vOTlilltOt. Ugyanakkor, a másik i-rányból - a má.sodik vá
gányra - iS bebocsátott egy ott megá.Ll6 mun.kásvonatot. A 
munkásvcmat lassan cammogott befelé, amikor az expressz 
haladt keresztül - elótte - az állomáson. 

Olvtalanul kockáztat.ott. 
Szerencsére a jegyvizsgálók és néhány felszállni készüló 

utas j$j(}eszékelve figyeimeztette, a máskor leugráló, siető 

utasokat: 
- Vigyázat! Vcmat! Vigyázat! 
Nem történt baj! De csak a véletlen, a -nagyon véletlen 

játszatt közbe, hogy nem történt szerencsétlenség. 
Miért kell ezt igy csinálni? Miért? 
Tudom, azt felelné, hogy a vonatokat nem tanácsos meg. 

állítani a jelzőknél. Hogy meghiányolják. Hogy a .,,vérében 
van" az igyekezet. Menetrendszerűség . . . Temp6 • . . Na meg 
hogy 30-40 forintba kerül egy vonat megállítása a jelzőnél. 

Pénzbe kerül a vonat megállítása? Igaz. 
De vajon mennyibe kerül az ember élete? S az ön sze. 

mélyes szabadsága semmit sem éT? 

- 30 százalékkal csökkentik 
január l-től a nemzetközi díj
szabást a szovjet vasutak. A 
Szovjetuniónak jel<,nleg 19 or
szággal van közvetlen vasúil 
összeköttetése. 

TATABANYA-FELSŐ 
állomás dolgozói kiváló ered
ményt értek el a kongresszu
si versenyben. Vállalásukat 
104,89 százalékra teljesítet
ték Az állomás menetrend
szerű munkája példás volt. 

- FOKOZATOSAN kivon
ják a forgalomból a MA V 
Utasellátó régi, favázas háló
kocsijait, amelyekből még 12 
fut az országban. Ezentúl csak 

1 a legkorszerúbb hálókoosilqlt 

1 
közlekedtetik, melyekből 10 
darabot a közelmúltban ké6zi• 
tett el a Dunakeszi Jármúja-
vító, 

- GURULó SZALLODAT 
, építettek az NDK fővárosának 
ifjúú vasutasai a Német Szo
cialista Egységpárt közelgő 
VI. kongresszusának tisztele
tére. A 13 kocsiból álló túris
ta expresszel fiatal turisták 
utaznak majd. A szerelvény 8 
hál6kocsija lehetőséget ad 
arra, hogy a fiataloknak ne 
kelljen szállodára köl teniök. 

, A vonaton étkezőkocsikon kí-
vül kulttí.rkocsi is van könyv-

i tárral, rádióval társasjáté
kokkaJ felszerelve. A guruló 
szálloda februárban indul el
ső útjára. 

Másfélmlllió forint 

személyi kölcsön 

11:vről évre növekszik az 
OTP személyi kölcsönt igény
lők száma a budapesti igaz
gatóság területén. A statiszti
kai adatok szeri�t. míg 1960-
ban csak 160-an vették igény
be a s-zemélyi kölcsön akciót, 
rá egy évre ez a szám 357-re 
emelkedett. A k,ifizetett köl-
csön összege: 1 OOO 393 forint. 
Az 1962 novemberi felmérések 

- lyf -

HOSSZúSINESIT2S'1' 
kezdtek a Szovjetunió déli 
részén. Az új VMútvonalon a 
szokásos 12,5 méteres sínek 
helyett 800 méter hosszúságú 
hegesztett síneket fektetnek 
le. Az így nyert sima pálya 
az utasok kényelmét és a vas

.úti járművek megóvását 
egyaránt szolgálja majd, 

- Atadták a MAV-nak a 
30. Ward-Leonard típusú 
mozdonyt a Klement Gott
wald Villamossági Gyár dol• 
gozói. 

KUBAI képkiállítás 
nyílt Nyíregyházán az állo
más várótermében. Az 56 tab
ló fénykép a felszabadult hő• 
kubai nép életét mutatja be. 

ESZPERANTÓ nyelv 
tanfolyam kezdődött Szolno
kon a vasútállomás oktató
termében. A tanfolyam 20 
hallgatója a nyáron Bulgáriá
ban megrendezésre kerülő 
eszperantó világtalálkozóra 
készül. 

- A Debrecent Jármújaví• 
tóban, ahol 1962. elején kezd
�k meg a csuklós villamosok 
gyártását, bővítik a koosiosz
tályt. Az új üzemrész épí� 
sére közel máslélmillió forin-, 
tot fordítanak. 

- Sok é-rdekességet llrlz 
1818. óta a leningrádi Vasút. 
történeti Múzeum Többi kö
zött gyűjteményében van 
Stephenscm „Rocket"-jének 
modellje iS. 

MEGKEZDŐDTEK a 
munkásakadémiai előadások 
Sátoraljaújhelyen a MAV 
dolgozói számára. A tanév 
végéig havonta két előadást 
hallanak a vasút történetéről, 
a hazai és nemzetközi díjsza
básokról. a fuvaroztatásról és 
más szakvonali kérdésekről. 

- Befejeződött a Moszkva 
-Leningrád vasútvonal vil-

MŰSZAKI KÖNYVEK 
A szerkesztőség üzeni újabb nagyaránY1_1 növ�edést 

1 
mutatnak. Ugyanis eddig már 

lamosítása. A két legnagyobb 
szovjet város között közleke
dő expresszvonat-Ok sebessége 
ezután elérheti a. 160 km-t is. 

Dr. Bánkf.awy GyuJ,i 57.e.«e<l. töb_� mint fél:zer__ ��1go�6 
Bacsó Gyula Ml>icole, Bellán Ró- nyuitotta be kolcsomgenyet, 
:z,;a KazlncbarCika, Pin.tér Lajos melyekre az OTP több mint 

MAGYAR VASUTAS 

A Műszaki Könyvkiadó sm- Vácrátót, Marosán Pál Dellrecen. • f .1 'I!'ó f . . Felelős szerkesztc5: GUlyás, János 

mos olyan múszak· szakk" , UgJyai Sándor Miskolc. Levelei- mas„e �• � on;1tot. 
fizetett. Felelc5s kiadó: Szabó Antal 

ki dásá t . 1 OnY\ ket lapunk anyagához felhasznál- A kolcscmt igénylők túlnyomó Szerkesztőség: BUdapest, 
a t ervezi, amelyek Juk. többsége bútor televízió mo- VI. Benczúr u. u. 

nél!külözhetetlenek a vasutas Szántó Zoltán erd: Keressék fel torkerékpár és' háztart�i gé- Telef
���;";��

-18f. 

szolgálati és műs.zaki vezetőik • BVSC klubját. Cim: Bp., XIV., pek vásárlásához kérte az l'erjesztt: a Népszava Lapldada 
. _,. Ezek k" .. 1 . 

1 
Thökoly u. 4L Telefon: 29&-468. O . T ka 'k . , Váll 1 • res,..,re. ozu az alab- szabó József Debrecen: Levelét I 

rszagos a re penztar segít- Budapest, VII. 
a

�kóczl 01 lK. 
biakat ajánljuk az olvasók fi- Illetékeshez továbbltottuk. ségét. Szikra Lapnyomda 
gyelm.ébe. Hegedús-Isépy: A�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"' 
vasúti raktárnok kézikönyve,� 
Hende!: Vasútállomások ter-� 
vezése, Kerkápoly: V=tak� 
pályakeresztezései, Nemesdy:� 
Vasúti fvkitúző zsebkönyv,� 
Kardos-Valkó: 11:pítőipari� 
kézikönyv, Rehbein,-Wage- � 
ne-r: A közlekedésgazdaságtan � 
alapvető kérdései, Csajághy � 
-Feu,e1'-Rédly: Diesel-moto- � 
ros gépkocsik gazdaságos üze- 1 
me, Vas Ede: Diesel-motorok � 
működése, karbantartása és � 
javítása, Nyárády-Szilágyi � 
-Várhelyi: A viJág műSMk.i � 
múzeumai. � 

Kulturált utazásért 

Ezek a könyvek beszerez-� 
herok, illetve megrendelhe- � 
t.ők az Allami Könyvterjesz- � 
tő Vállalat könyvesboltjai- � 
b=,· Szakbolt: Erkel Ferim:c 1 - Szeretnénk. ha a kedves utasaink nem Konyvesbolt, Bp., VII., Lenin� maradnának le a szilveszter éji mal,acfarok-
kn 52. � huzigálásról. 

VÁLTÓTÁRSAK 

Az a legszomorúbb egykomám, hogy 
soha nem tudunk együtt berúgni. 

(Pusztai. P'1 r-.Jzal.l 



Jlt.lG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! 

A nemzetközi személyforgalom 
időszerű kérdéseiről tanácskoztak a baráti országok 

köilekedésügyi miniszterhelyettesei 

A S Z E RV E Z E T T  V A S U T A S  D O L G O Z Ó K  L A PJ A 

VU. 1tVPOLYAM, 2. SZAM Ára 40 fillér 1963. JANUAR 1'7. 

Köszöntjük szakszervezetünl, 
VL kongresszusát! 

J 
anuá1' 26-27-én kerül sor a szaluzerve
zet VI. kongresszusára. A kongresszus 

küldöttei több mint 160 ezer szervezett vas-
11ta.s dolgozó nevében ülnek össze, hogu két
MJI04 tanácskozáson megvitassák a. vasuta.
,ok hel11zetét, a vasút feladatait és megvá
lauzák az új központi vezetőséget. 

SzaJesze-rvezetünk !egutób<bi, V. k<>ngresz
lZW4 1960. november 5-6-áit ülésezett. Több 
mint két ét, telt el azóta: két, eredménuek
ben gazdag, de sok új feladatot is jelentő 
uztend6. Az V. kongresszus feladatként je
Uilte meg, h01111 a. szervezett dolgozók támo
(lllltá.1ával. a. gazdaságosság messzemenő fi· 
,velembevételével oldjuk meg a vasút szál
lítúi feladatait. Büszkén jelenthetjük ma.1d 
• lwnQresszusnak, hogy becsülettel teljes,tet
iük ezt a. feladatot. 1961-ben 5,2 száza.l?T,/:al, 
1962-ben mintegy 8 százalékkal emelkedett a 
N.IÚt teljesitmén11e. A vasúti járműpark és a. 
t,ágányhálóza.t fejlesztésében. korszerüsit.!1�
ben is jelentős eredmfoyeket értünk el. 

A magya.,- =kszervezetek XIX. kong1'esz
'21Udna.k határozatai a.lapján sokat javult a. 
aakuervezetek munkája.. Hatékonyabb neve-
16munkáual, a. szervezett clo�zók mozgósí
tdl4val hozzájárultak a. munkáshatalom e1'ő
,fféúhez, a. dolgozók életkörülményeinek ;a
"ftá.scíhoz és kulturális .színvonaluk emelésé
-,UIZ. - Ezt az áltaMnos megál!a.pftást bizvcíst 
vonatkoztathatjuk a. vasutas.szakszervezet 
muftlcájára. is. 

,U iuük szak8zervezetünk te-oékeny3égét a 
l'f számok tükrében: 
A legutóbbi kongruszu, óta közel tizeze,-

rel nőtt szakszervezetünk ta{ljaina.k száma. és 
en5un me�zelitettük a szervezettség ideá
lis tnénék-ét. Tovább nőtt szakszervezetünk 
t4nadalmi súlya és felelőssége. Jórészt szak
,zen,ezeti bizottsága.ink, aktivistáink eredmé
nye, azervez6 munkájának köszönhető, h01l11 
ll'lbb mtnt 4000 brigád tűzte célul a szocia
lialu cím elnyerését és 1100 brigád má,- e 
dm vagu oldevél bi1'tokosa. 

A vasútnál más versenyformák is - mmt 
r,éldáu1 a kh•á'ó dolgozó és a szakma ifjú 
mestere címért folyó verseny helyesen ösztö-

Ülést tartott 

nőznek a jobb munkára. Növekedett szak
szervezetünk funkcionáriusainak és aktivis
táinak képzettsége. Tavaly például az öSszak
tivá,k 57,3°/0-a végzett esti tanfolyamot és 
10,J'fo-uk vett részt 1-4 hetes tanfolyamon. 

N 5vekedtek a vasút munkásvédelmi és Dr. Csanádi György, a közlekedés- é3 postaügyi miniszter első helyettese, a MÁV vezérigug� 
munká.sellátási jeUegú beruházásai. Két tóJa megnyitó beszédét mondfa 

év alatt töob mint 16 millió forintért szerez- (Németh Guula felv.) 
tek be rakodási és szállít�i munkálcat köny- A MAV kezdeményezésére Csanádi György elnökletével • - Els/j helyen szerepel a 
nuitő targoncákat és emelőket, melyek köny- január 7_9 között nemzetközi megkezdte mu:,káját. nemzetközi vonatok elsóbbsé-
nyítik 11 vasutasok nehéz fizikai munkáját. értekezletre került sor Buda- 1 gi joga. Ezeknek a vonatok-
Két évvel ezelőtt még gyakori volt az egy- pesten. Az értekezleten a Első helyen a menetrendsz?rúség n�.k e·wbbséget kell! biztosíta-
folytában ledolgozott 24 órás munkaidő. El- Szovjetunió. az NDK, a Len- 1 • ni minden egyéb yoMttal 
11W1"1dha.tjuk, hogy a kisegítő állomány kit•é- gyel Népköztársaság a Cseh- _ Milyen kérd-2sek sz2re- szemben. 1963 januáriától a:i: 
telével mindenütt meas:üntették ezt. Az uta- szlovák Szocialista Köztársa- peltek az értekezlet napirend- érintett vasutaknak határozati 
zószolgálatot teljesítők ha?i munkaideje ma sá,g, a Román Népköztársaság. ién? _ érdeklődtünk Lindner intézkedésekkel kell biztoslta
�� átlagban nem hala.dJa meg a 240-250 a Bolgár Népköztársaság köz- József vezérigazl(ató-helyettes- ni a nemzetközi személyszál-. l lekedésügyi miniszterhelyette- né!. litó vonatok menetrend sze-

A vasút v�..etésével karöltve erőfeszítése- sei, illetve megbízottaik, ma- - A nemzetközi személy- rinti közlekedését. A késett 
ket tett szakszervezetünk az alacsony kere- gyar részről a MAV vezetői ! szállító vonatok m netn'násze- vonatoknak a menetrendbe va
setű vasutasok bérkorrekciójára is. Az utóbbi vettek reszt. A Jugoszláv Szö- rinti közlekedésének tovább- 16 visszahelyezésére - függet
két évben több mint 5 millió forintot sike-

1 
vetségi Népköztársaság vas- .i�vitása volt a köznonti kér- lenül attól, hogy . a késés _hon

rült a bé-rarcínyok javítására. fordítani. Emel- utasainak képviselői mint dés - kaptuk a vál�szt. - j n;nn -�red - a m.mde�k?n ha

l«;�tt a munkaszüneti és az éjszakai munka I 
�gfigyel'5k voltak jelen a ta- E_zze) �apcsolat�n n:1ar a k<;>- t�ko��leg felclós v�suh veze

di,azása. is. Az építési és a pályafenntartási nacskozáson. rabbi evekben 1s szamos m,- ton: kotelesek szemelY.esen in
szolgálatncíl fokozott mértékben beveutték 11 Az értekezlet részvevőit dr. niszte1·i utasítás látott n3pvi- tézkednL A. nemzetkozi vona
prémiumos időbért, a.mi jelenleg 9000 főre I 

Csa.ncídi György, a miniszter lágot. 1961-ben, a Prágában tok . a határállomásokon sem 
terjed ki. A boérezésben még mindig van bi- első helyettese, a MA V vezér- megtartott hasonló értekezle- tartozkodhatna� to:vá_bb a me
zonyos lemaradás a népgazdaság többi ágá-

1 

i��gatója üdvf>zö1te. Beveze- ten pedig határozat is sz_üle- netrendben el01rt 1donél. 
hoz képeit. A bérkoT1'ekcíó é r ha 'tás . 

a tőJeben hangsulyozta, hogy a tett ebben a kérdésben. Mm<.!- _ Mi történik aklwr. ha. 11 
má,- me~�nnak te k !'._ a 

e
daJ . a.

r
k nemzetközi személyszállító vo- ezek ellenére még ma is gyak- vonat a határállomáson nem 11 

. vv- _ , 11_ rve • 1 n�.,,gaz -•aoun natok menetrendszerű közle- ran előfordulnak olyan hiá-
anyag,i leheto3égitol függ, mikor hajthatjuk 

I 
kedése, az utasok kultúráit �- nyosságok, hogy a vasutak vasút, hanem a határőrizeti 

végre azokat, swlgálásának biztosítása ma késve adják át a vonatokat, i;;:;;X:t
c
xJ:;tfJ��tl túllépi • 

Sok bízta.tó eredményünk van, lesz tehá.S már nemcsak �azda�ági, ha- a . k�s.il� mű-szaki állapot!' nem 
miről beszámolni a VI. kongresszuson. Van nem pollltka1 kerdés is. A to- k1elegito, de sok nehézse� t.i- - Az útlev�l- és ,·ám·.n:oi
azonba.n még sok probléma., mely mint meg- vább1akban arról besz�lt. hogy p�s��lh_ató a;i ui:a�?k. kisznl- gálat nem válthatja ki a ha• 
oldandó feladat kerül •d kon a kap,tahsta vasutaknal a sze- gálasanal, ellatásánal ,s. A ku- tárállomásokon a menetrend 

lé 
ma

J 
11 IJN!SSZU3 mélyszállítást a vasutak. a lé- lönbözó okok miatt kisorozott által engedélyezett tartózko-

e • gi- és az autóközlekedés kon- kocsikat a va�utak nem min- dási idő növekedését. Sót eset-

A mikor szaluzervezetünk VI. kongresszu- kurrenciáia határozza meg. Ez- den esetben pótolják. A vona- leg késés esetén arra kell tö-
lá.t, annak vala.mennyt küldöttjét kö- zel szemben a szocialista álla- tok összeállítása sem mindig r(>kedniök, hogy a késés to

szöntjük, kívánunk nekik eredményes mun- mok vasútjainak személyszál- történt az el(Yeztetett elóírá- vább csökkenjen. Természete
kálkodást az egész vasutasság érdekében. f lításánál az emberekról való , soknak megfelelően.  Gyakran sen ehhez az szükséges, hogy 
Járjon e,z a tanács.kozás azon a helv 'ton fokowtt gondoskodást. a kul- származtak nehézségek a nálunk éppúgy, mint a szom-

melyet pártunk VIII. k,.,.,-esszusa ::iö;t ki 
túrá1t ;1tazást k�ll állandóan helyjegyes _ _  vonato!mál is. szédos országoknál a jelenle-

• • .. ~•-,,• ,_ szem elott tartani. 
\ 

- A humyosságok orvoslá- ginél rövidebb idő alatt tör-
eg,esz �e�unk számcír�, _mert ez az ut vezet 

I 
Az üdvözlő beszéd elhang- sára milyen hattírozntok szü- t�njer:i az útlevél- é� a ván:1-

a szocializmus felépttesehez hazánkban. zása után az értekezlet dr. lettek a. tanácskozáson? vizsgalat. Itt szeretnem me& 
megjegyezni : a határozat egyik 

' pontja szerint a vasutaknak 
az illetékes kormányszerv 
egyetértésével. illetve engedé
lyével lehetővé kell tenni. 
hogy a nemzetközi vonatok 

a szakszervezet központi vezetősége 
Irányelvek az 1963. évi terv 

végrehajtását segítő munkaversenyhez 
I utasai a nairrobb állomásokoR 
, - ott, ahol a vonatoknak a 

1 
mcne•rend biztosít tartózkodá
si időt -. a szocialista orszá
gok valutájáért élelmiszert, A szakszervezet központi 

� 
vezetősége Ja.nuá.r 8-án illést 

Véfrh Lajos elnök megnyitója uián Szabó Antal főtitkár 
Ismertette a január 26--27-én sorra kerülő VI. koni:-res�s bc
llúmolóját, amelyet a központi vezetőség vita után elfogadott. 

Az igazgatóságok munkaversenye 
1982. november hónapjának 

1
102,5 százalékra teljesítettük a 

eredményei alapján az ig�zga- szállítási tervünket, 1,042 OOO 
tóságok helye�si sorrendje, tonna áruval szál1ftottunk el 
Valamint a munkaversenyben többet, mint 1961. novembe
frtékelt mutatók alapján az rében. 
igazgatóságok össz,teljesítmé- . . 
nye százalékban kifejezve az � vonó- es �ontatott Já:-
alábbiak szerint alakult: (Az muvek _ termelekenysége 1s 
i(laz114tóságok által elérhető kedyezoe..:. alakult. Az egy_ d�l
legjobb eredmény 1o5 száza- gozora eso 100 etkm telies1t
lélc, 11 hálóznton elérhető leg- mény 3,4 �zázalékkal emelke
Jobb eredmény 100 azázalék). dett a bá�shoz v1szony!tva. A 
1. Pécs 93,130/o te�erkocs1k statikus terhelésé-
2. Szombathely 90,630/o ne! elért 18,35 tonnás eredmé-
3. Mlskok 80,63% nyünk ezideig példa nél.kül 
4. Budapest i8,13% áll. 
5. Debrecen 68,750.'0 8. Szeged 57,50% A tehervonatok átlagos ter

helésénél elért - az elmúlt 
havival azonos - 891 tonnás 
eredmény is kedvezönek érté
kelendő. 

A vasúti főosztály és a szak- J érdekében a vasúti közlekedés szaki normát legalább 86 s1.á- hűsítóitalt._ . gyümölc�t és 
szervezet elnöksége a Hivata- és ipar 1963. évi munkaver- zalékra kell teljesíteni. J egyéb apro cikkeket vasárol-
!os Lap �- . sz�_mába.n . kö�zétet-

1 
seny célkitűzései :  6 .  A forgalmi és  vonta!'ási 

I 
hassanak. 

te a vasut, kozlekedcs es ipar L szolgálat fajlagos költsegét .. • • , 
1963. évi tervének végrehajtú- Vasúti közlekedés Jegaláb_b 1 százalékkal csök- , Nemzetkoz1 ulasszamlalás 
scít segltő munkaverseny 

I 
kentem, és ennek keretében a 

irányelueit. Az alábbiakban 1. A személyszállító és te- fajlagos széntervet teljesíteni. Mint újszerű kezdeménye-
ebből közlünk rwleteket. hervonatok menetrendszerúsé- Az építési szakszolgálatnál el , zést érdemes azt is megemlíte-

* 
gének éves Irányszámai azo- '<ell érni az önköltség 0,5 szá- 1 ni, hogy a forgal�m mértéké

Az MSZMP VIII. kongresz
szusa a szocialista társadalom 
építésében kivívott történelmi 
g,•ő7°lemról adott sZ:.m,,t. Ha
zánkban leraktuk a szocializ
mus alapjait, s a kongre'!szus 
a szocialista társadal<m1 teljes 
felépítésének feladatát túzte 
ki célul népünk elé. Az 1963. 
év az első lépés lesz ezen az 
úton. 

A népgazdasági terv előírá
sa szerint 

nosak az igazgatósági verseny zalékos csökkentését. 1 nek, a vonatok osszeállftásá
célkitúzéseivel. Eszerint háló- A pályafenntartási szolgá- n�k megállapítására, vala
zati szinten el kell érni éves latnak a fenntartási költsé;l- mint a vonatban a helyek 
viszonylatban keretek betartása mellett a megoszlásának meghatározásá-

él sállftcS &ok- pályák forgalombiztos állapo- ra az érdekelt ".asutalmál 
• nem 

al
Yll

ább ""'.S vo�eh tának biztosítása a pályaépf- 1963-ban utasszámlalást kell 
nak leg .,, a • er- · tarta · k tk .. · 

toknak pedi ' 1 1 ·bb tési szolgálatnak a beruházási mu a nemze oz1 sze-
vona 

szAzaléka 
g eg:ra 

d és felújítási program ütem- mélyforgalomban. Az utas-
15 aerbú közle:':n 

en szerű teljesítése, a termelé- ��álást július 14-e és 20-� 
· kenység növelése és az önkölt- koz<;>tt kell megtartani. Am1 

2. A teherkocsik statikus ség csökkentése szolgáljon ped1,g a he!yjegyes vonatokat 
terhelésénél a hálózat éves irányelvül 11leh, a vasutak A szabadje-
vállalásának irányszáma 18.4 A távközlő és biztosítóbe- gyekról kötelesek be.vezetni az 
tonna. Ez azt jelenti, hogy az rendezési swlgálatn.ak első- elózetes i"!ormá�ió rendjét, 
előző évhez képest legalább 2 sorban a fenntartási munkák h<>ro' a mult évi hibák ne 

J!'.03. l'vl.>en a vasútnak százalékos felfutást kell elér- min"í•é„én!'k jRvításival <'s a Ismétlődhessenek meg. 
102 885 OOO toDD& inai '- ni. gazdaságoo munkáltatással A határozat azt Is leszöge-
388 890 COO utast kell el- 3. A vontató járművek ter- kell a vasút éves vállalásainak zi, hogy a nvári forgalom be-

n:állítanl melékenységének emelése. E teljesítéséhez hozzájárulni. Az feje� után össze kell hívni 
a rendeltetési helyére. Bzc:k a célkitű:r.és keretében az egy anyagszerkezelésl szolgálat- a mmiszterhel:,ettesl értekez
feladatok mintegy 3,5 szá.:a- gőz-, villamos- és Diesel- nak a folvamatos anyagel!á- l<;tet és . gondosan meg kell 
Jékkal haladják meg az 1962. mozdonyra eső 100 etkm telje- tásra, a felesleges készletei<; vizsgáim : az egyes vasutak 
év teljesítményeit. sítmény növelésénél a bázis- felszámolására kell törekednie. hogyan hajtották végre a Bu-

A hálózat összesített ered
ménye 88,75 százalék: az ok
tóber havi 92,31 százalékkal 
uemben mintegy 3 százalékos 
vlsszaellés történt, amelyet ki
fejezetten a személy- és té
hervona�k menetrendszerú
légének kedvezőtlen alakulá
sa okozot,t. 

Gazdasági és szakszervezeti eredményt - az összes dolgo- 11 dapesten horott határozato-
A személyszállító vona- szerveink fejlesszék tovább a zó mozdonyoknál 1 százalék- • kat 

taink menetrendszerűsége szocialista munkaverseny szer- kal, a vo� szolgálatot telje- �asútl Ipar A 23 pontos határozatnak 

A hálözdt eredményei a 

legjel!emz6bb termelési mu
tatóknál az alábbiak szerint 
alakultak: 

A november végi több na
llCII zord időjáráa ellenére i& 

figyelembe véve a zord idő- vezésének és irányításának sítő mozdonyoknál pedig 2 A �as�t, ipar területén cé- csak a föbb pontjait Ismertet• 
Járás okozta és más rendkí- színvonalát. Mind nagyobb te- százalékkal kell túlteljesíteni. lul tuzzuk ki, ho�y a te�e- tük. Meggyőiódésilnk, hogy ez 
vüll eseményeket Is - 96,90 rületen kell támaszkodni szo- 4. Tehervonatok átlagos ter !és; tervek . teljes,tése mel,ctt I a néhány kiragadott példa lt 
százalékos, a tehervonatok I cialista brigádjainkra és lehe- he!ésénél a hálózat éves válla- a tervhez Ytszonyított termelé- szemlélteti :  a nemzetközi vo
menetrenclszerúsége pedig tőségeken belül ki kell alaki· lásainak trányszáma 910 ton- kenység legalább 1 száza;ék-

1 
natok menetrendszerlntl köz• 

72,96 százalékos volL Egyik tani a szocialista srolgálalt he-
1 

na kal emelkedjen, az önköltsé� lekedését és a kultúráit utazás 
vonatnemnél sem teljesítettük 

I 
Jyeket. üzemeket. 5. A teherkocsipark termclé- pedig a tervhez képest leg-

1 
biztosítását Illetően akadnak 

a meghatározott célkitúzése- Az 1963. évi s>.:\llít�si tervek 1<cri,·s ·h!nek emelése érdek�- alább 0.5 százalékkal csökker.- még nek(mk is tennivalóink. 
ket. végrehajtásának előkészítése ben a kocsitartózkodás1 mu- Jen. (90 



2 MAGYAR VASUTAS 
1963, JANUAR 1'7. 

Erednaényesen -.níil.ödnel. 

a§ egge•tető bi•ottságol.: 
Korszerűsítik a bolgár vasutat 

A munkaügyi viták elinté
zése a MAV-nál - az üzemi 
vállálatokat kivéve - koráb
ban az igazgatósági és a ve
zérigazgatósági elsőfokú, va
lamint a rnzéligazgatósági 
másodfokú egyeztető bizottság 
útján történt. Az egyeztető bi
zottságok túlságosan nagy te
rületet fogtak össze. Nagy tá
volságokra kellett utazniok a 
dolgozóknak, keresetvesztesé-

• get nem térítettek, s így gyak
ran nem is jelentek meg az 
egyeztető bizottsági tárgyalá
sokon. 

A munkaügyi viták elinté--
11'-ésénél elsőrendű szempont az 
ellentétek megegyezés útján 
történő rendezése. Az érdekelt 
felek álláspontjának össze
egyeztetése a szolgálati főnök
ségeken működő egyeztető bi
zottságok útján jobban meg
yalósítható, hiszen ezek tagjai 
jobban isrn<'rik a helyi vis7,0... 
nyokat, a viták keletkezésé
nek okait. Igy jobban kiderít
hetik az ügyek éi6szes körül
ményeit és ebben a panaszo... 
sok személyes megjelenésük
kel is segíthetiik őket. 

A decentra�uilás eliínre 

Szakszervezetünk elnöksége 
1962 március 2-i ill.ésén a fen
tiek figyelembevételével, a 
szakszolgálattal egyetértésben 
ezért határozta el az egyezte
tő bizottsági szetwe:>..et decent
ralizálását a MA V sajáros 
szervezetének meg.felelően. A 
határoza,t egységes végrehaj
tását az 1 962. évi 23. sz>ámú 
Hivatalos Lapban megjelent 
112.841/1962. I/2 B. számú ren
delet ,szabályozta. 

A megfelelő előkészítő és 
szervező munk,a - amely a 
megyebíz0ttságok és az igaz
gatóságok bevonásával folyt 
- lehetővé tette, hogy az új 
teriileti egyeztető bizottságok 
CTEB) a múlt év júliusában 
megkezdhették működésüket. 
A korábbi 42 VEB és 1 TEB 
helvett ma Már 320 VEB és 
'f TEB működik a vasútnáL 

Az alaPos és szakszerű eló--
1:és.zftés nem volt eredrnényte
]en, bár még fogyatékosság ta
pasztalható az új egyeztető 
bizottságok munkájában. Alta
Jában nem megfelelő a dolgo
rok tájékoztatása a VEB mun
Ujáról. Komárom megyében 
például nincs kijelölve, ki ve
szi át a panaszokat, így a.w!i:: 
sorrendi iktatása is elmarad. 
Az oktatás ellenére több he
lyen olyan dolgozókat jelöl
tek az egyeztető bizottságba, 
akiknek beosztása, funkciója 
nem fér össze a VEB tagság
gal. Az esztergomi pá-lyafenn
tartási főnökségnél például a 
sz,emélyzeti felelős, Es;;_tergom 
oíl!omáson az szJ:,...elnök is a 
VEB tagja. Előfordult olyan 
eset is, amikor a VEB csak 
hátom 1agú bizottságban ho.. 
zott döntést. Ez jogellenes, 
mert a VEB csak 4 taggal ha
tározatképes. 

A debreceni igazgatóság és 
Komárom megye területén a 

kiadott rendelettel ellentétben 
egyes helyeken az egyeztető 
bizottsági tagokat csak külön 
felszólításra látták el megbí
:zólevélleL A kezdeti gyakor
latlanság következménye volt, 
hogy� néhol nem iSmerték fel, 
milyen természetű munkaügyi 
vita tartozik a VEB hatáskö
rébe. A mátészalkai építésve
zető..<égnél például azwl u tasí
tották el egy részkártérítési 
ügy tárgyalását, hogy az nem 
tartozik a VEB hatáski>Tébe. 
Püspökladány állomáson a 
VEB tárgyalta az anyagszám
adó leltárhiányból eredő kár
térít.ési kötelezettségével kap
csolatos pan«szát, holott a lel
tárhiány miatti kártérítési 
ügyekben a bírósághoz kell 
fordulni. Előfordult olyfln 
eset is, hogv a swlgálati fő
nök megsértődött azért, mert 
a VEB nem enS(edte. hogy je
len le1?Ven a határozat meg
hozatalánál. 

·Rátermett, képzett embereket 
a bilottsá§okba 

Megyei és szakszervezeti bi
zottságaink lelkiismeretesen 
segítették a decentrűlizálást. A 
szaks?.etvezet részéről meg bi -
zott VEB ragokat Igyekeztek 
úgy kiválasztani, hogy kép
zettségükkel li-'l ráterrnett5€
gükkel biztosítsák az egyezte• 

tő bizottságok munkájában a 
szocialista törvényesség érvé
DJ'esillését. 

Az eddigj tapasztalatok 
alapján megállapítható. hogy 
az új egyeztető bizottságok -
bár még csak minimális gya
korlati tapasztalatra tehettek 
szert - jó mérlegelő és ftélő
képességról tettek mnuságot, 
és általában a jogszabályok
nak megfelelő határozatokat 
hoztak. A még tapasztalható 
hiánvo�ságok megszüntetése 
céljából a szakszolgálattal 
egyetértés.ben szükséges a VEB 
tagok és póttagok oktatásának 
megszervezése. 

A vezérigazgatóságnál szer-
vezett TEB munkájának tük- A megnövekedett szállítási I tött nagy méreteket Bulgá- A személykocsiparkot új. 
rében számszerűleg is lemér- feladatok Bulgáriában is sür- riában. A félautomatikus tér- modern 120-160 kilométeres 
hetó a decentralizálás ered- getően követelik a vasút tech- közbiztosítást eddig 459 kílo- sebességgel közlekedő négy
ménye. Tavaly júniusban 69, nikai fejlesztését. Meddig ju- méteres szakaszon vezették be. tengelyes kocsikkal frissítik 

j úliusban 41, augusztusban 27, tottak bolgár barátaink a vas- A fontosabb csomópontolrnt, fel. 1965 végéig 150 darab 
szeptemberben 11 és október- út korszerűsltésében? rendezőpályaudvarokat a leg- négytengelyes személykocsit, 
ben 21 fellebbezés érkezett A felszabadulás óta modernebb biztosítóberende- 6 motorvonatot és 20 hálóko-
ehhez a TEB hez Helyes volt I zéssel szerelték fel. A Szófi11r- csit szereznek be. - · 518 kilométer új va.sútvo- PL d" k .. ··tt fővonalat víl A nagyobb pályaudvarok és az egyeztető biz.ottságok de- nala.t épíl.ettek. la:Os�fotJ�� 1962 végéig ; csomópontok átbocsátó képes-c�ntralízá�sa._ A mut1:"aügyj A teherkocslpark mintegy há- Russe-Gornja-Orehovica kö- ségének növelése érdekében viták eltnt.ézése kozelebb rom és félszeresére, a tehervo- zötti vonal villamosítás is be- 1965 végéig 210 kilométer 
került a dolgo?.ók munkahe- natok átlagos terhelése 470 fejezést nyert. hosszúságban növelik az állo-
lyéhez - oda, ahol a vit« j tonnáról 914,4 tonnára emel- Mivel a bolgár vasútak szál- mások vágányhá1ózatát. Ezen-
keletkezett - és meggyorsult, kedett. litási feladata továbbra is nő, kívül 
eredményesebb lett a munka- 1 A vasút modernizálása kü- ennek megfelelően folytatódik a fővonalakon Iolyamato-
ügyi viták tnt.ézése. lönösen az utóbbi időben öl- a vasútvonalak korszerűsítése, sa.n áttérnek a 23 tonnás 

a vonó- és vontatott jármú- tengelynyomásra. 

Mit várunk a kongresszustól? 
dicsekvésként mondom - ta
valy egész évben 110 százalék 
feletti eredményeket ért eL 

Javuljon tovább 
a munkásellátás 

Ma,gyar József főintéző, Sze
ged-Rólcus állomásfőnöke: 

vek modernizálása. A rakodás gépesítésére Is 
A negyedik ötéves terv vé- gondot fordítanak. 1965-ig a 
gére a vontatás mintegy nagyobb pályaudvarokon a be-
40 százalékát végzik elekt- és kirakodás mintegy 25 szá. 
romos- és Diescl-mozdo- zalékát gépesítik. 

nyokkal. , Még egy hír: 1964-ben hoz-
A tervek szerint 1965 végéig I zálátnak Szófia legnagyobb 
85 villamos- és 50 Diesel-moz- személypályaudvarának átépí-
donyt állitanalc üzembe. téséhez, korszerűsítéséhez. 

Super-Expressz 

A vasutas dolgozók körében 
élénk érdeklődés előzi meg 
,szakszervezetünk VI. kong
re..<szusát. Néhány vasutasnak 
feltettük a kérdést: mit vár 
a kongresszustól? · Nyilallkoza
tai;kat, véleményeiket az aláb
blal,ban foglaljuk össze: 

Meiszner Ferenc l.ak.atos, 
szocialista brigádta,g, a szom
bathe lyí fú.tóház múhelybi
zottsági titkára így nyilatko

- Fontosnak tartom, hogy 
szakszervezetünk kongresszu
sa i,s elősegítse a társadalmi 1 szervek és a gazdasági vezetés 
közötti kapcsolat további erö- l 

Kon:gre,,szusunkon biwnyá- södését. Nélkülözhetetlen fel- 1 Japánban a közelmúltban új kődött. A kocsik különleges ra sotk szó esik majd munkás- tétele ez annaJc, hogy tovább 
I 
Super-Expressz vonatot áUítot- f'endszeTú kapcsolása például el.IJátási kérdésekről. Ezzel fejleszthessük a vezet.és szín- tak forgalomba. A szerelvény teljesen kizárja az üzemben kapcsolatban szeretném meg- vonalát. Véleményem 57,erint indulás után nyolc perccel. 200 levő szerelvény Tezgését és jegyezni, hogy nincs minden h ln ha k 

zott: rendben a munka- és védőru-
asznos v'? a, � ongr�z- kilométer/óra sebességTe képes rázkódtatását. KüWnleaes me-

szus segitene a Jelenleginél felgyorsulni • .  Amikor ezt a se- chanikai berendezései pedig - Az 1960-ban Je7,ajlott V. 
kongresszus óta szakszerveze
tünk eredményes munkát vég
zett. Dolgozóink látják és 
nagyra értékelik ezeket. Ná
llunk különösen az váltott ki  
osztatlan elismerést, hogy ke
resetveszteség nélkül sikerült 
csökkenteni a munkaidőt napi 
7 órára az egészségre ártalmas 

ha ellátást szabályozó rende- jobb meg. oldást keresni a besse'get ele'r', az utasok úay k" ' " 'k ka · Z • t letek körül. Dolgozóinik ezt szak ali ktatás • izarJa azo t a Je ensegeke , 
régóta . látják, 5 már többször . , von 

· 
0 megs�:ve- érzik magukat, mintha .-epüLö- amelyeket az utasok akkor 

szóvá is tették. Ugyanolyan zes.ire: Ebből a szempo;1tool is gépen utaznának. szoktak érezni, amikor a gyor
köriilmények között dolgozik szu . seges, h�• a vasut érd�- A Super-Expressz próbajá- , san száguldó vonat híd alatt 
rakodási részl"""önk, mint a 

k� ese
a
v 

d�lgo�k érde
A
ke ko- ratai során kifogástalanul mű- vagy alagútban közlekedik. ~0- zos n ezore Jusson. vas-szertár munkásai. A szertáriak utasok szakmai képzettségémegkapjáik a pakura és a szén 

munkakörökben. 
Reméljük. a VI. kongresz

szus<,n sro lesz a még megol
datlan mUDJkásvédelmi kérdé
sekről. Nálunk például ilyen 
a fűtőházi csarnok füstelszívó 
berendezése. Ez is a fűtőház 
korszeriisítése során készült, 
de nem felel meg a követel
ményeknek. Néha olyan gáz 

rakodásánál nélkülözhetetlen nek emelése a növekvő szál-
csizmát a mi dolgozóink nem. lítási feladatok és a folyamat
úgy véÜük, az ilyen rendelle- ban levő korszerűsítés köze
nességelc felszámolása nagyon \ pette nélkülözhetetlen köve-
idősz:erű. telmény. 

Mit kell tudni a terhességi 
és gyermekágyi segélyezésről 

Ván a csarnokban, hogy a Mint lapunkban már közöl- a) karaszülés történt és a 
muDJk.át fétbe kell hagynunk, tük, a pá.rt javaslatára 20 gyermek 2500 grammnál ki
nehogy füstmérgezést kapjunk. hétre emelte fel a kormány- sebb. Nekünk, mozdonylakatosoknak zat a terhes, illetve szülő nő b) ha ikrek szül.etteik. nagyon hiányzik a központi szülési :;,za,badságát. A ren- A meghos.szabbitásnak fel-fűtés is. A szerelóaknákat delettel kapcsolatban ismer- tétele az is, hogy az újszükorszerüsíteni, javítani kelle- tetjük a te,gfonto,sabrokat. Jött, vagy tkerszülés esetén "':· Moot is két aknában áll a 

I A dolgozó nőt 140 nap- legaláJbb egyik gyermek a 1 12. 
v1z. tári nap illeti meg szülési napon is él. 

szabad,ság címén. amelyből 28 A rendelet 1 963. ja,nuár 
Szervezettebb napot általában a szülés előtt, l-én lépett életbe, és mind-
an a el/6tást 1;2 napot a szül� után kE;ll azoknál a terhes, illetve szü:ő Y g k1venna.. A szulesi szahadság nőknél alkalmazni kell. kiknek 

Feltétlenül szükség van az idejére terhességi-gyermek- 1962. december 24-én vagy 
anyagellátás jc,bb megszerve- ágyi segélyt kap a dolg;ozó ! azután szűnt meg a szülési 
zésére is. úgy gondoljuk ez nő. szabadságuk, függetlenül at-
általános probléma. s a mun- A segély összegének nagy- tól, hogy: 
ka szempontjából igen fontos. !Sága függ attól, hogy mióta a) már felvették a munk;:ít, 
Csak szervezési kérdés, hogy van munkaviszonyban. Ha b) vagy betegállományba 
sasszeggel és csavarokkal el u,,<>yanis a szülést megelőző vették maga, vagy gyermeke 
legyünk látva. Attértünk az új két éven belül legalá-blb 180 ápolása miatt. 
szabvány sze1inti csavarok al- napot dolgozott, akkor mun- A ki nem vett szülési sza
kalmazására, de az anyagellá- .kabére napi át.lagának felét, bad.ságot február 18-ig !.ehet 
tás nem gondoskodott arról, ha szülést m�löző két éven kérni. Aki addig nem kéri 
hogy ezekhez megfelelő mére- belül legalább 270 napot meg, utána már nem kér• 
tű ·11 . k 1 l t . k . ,k dolgozott, munklalbére napi heti. meg' abban az esetben V1 as u csorn 15 apJul'l · átlagának teljes összegét kap-Tudjuk, hogy a kongresszus ja terhességl-g;yermeká.gyi se- sem, ha gyermekét koraszü
nem foglalkozhat minden rész- , Wtt otthonban ápolják és a 
letproblérná�al , de n_em � 

g
ez ��ti szabadságból a 

szabadságát késól>b kívánja 
na, ha _a m: "';;gol?asr� varó szülés etótti 28 napot !edol· kivenni. 
.. apró ugy':"nk . trant . is fe}-

1 
gozhatja a terhes nő, de csak ------

k�lt_ené az illeté.J,;esek erdeklo- akkor. ha a szülész sz,a,korvos deset. , igazolása alapján a MA V el-
. Bernhaf'dt Rez�ó. , a Pecs lenőrzö orvos a szabadság 
all<:,7?1.ás, ,:!2"1wd� reszleg ve- kiadá,sát úgy javasolja. 
zeto3e a kovetk.ezoket mon-d.ot. Ilyenkor a szülés után kel! 
ta: kil.l.dni ci sziilés előtt ki nem 

Cikkünk nyomán . . .  

,,l\,Jiért szöggel és patkó
val?" című cikkünkre, amely 
1apunk december 15-i számá
ban jelent meg, a következő 
válasz érkezett a MA V 
Anyagellátási Igazgatóságá
tól: 

ALAGUTAK VIZSGÁLATA 
FÉNYKÉPEZÉSSEL 

A Svájcl Szövetségi Vas-

Automata 
kavicságyazat rostáló 

utak az alagutak vizsgálatá- A Szovjetunióban automata ra új módszert alkalmaznak. 
Az alagúton áthaladó sze- kavicságyazat rostáló gépet 

relvény egyik kocsijában, az helyeztek üzembe. A gép 
úgynevezett regisztráló ko- emelószerkezete hatalmas 
csiban 3000 wattos refl.ekto- mágnesekból áll. Az emelőket 
rok.at és két egyidejűleg mű- rádióhullámok útján a gép 
ködő kamerát szereltek fel. fülkéjéből vezérük. A gép 

A kamerák 50-50 fényképet automatikusan felemeli a kikészítenek az alagút belse- vánt nagyságú sínmezót, majd jéről Az elkészült fényképso- a különleges víHák megkezrozatokat a kocsi sötét-kam-
rájáJban nyomban kidolgoz- dik a kavicságyazat ti,sztítá-
zák. E módszer alkalmazásá- sát. A pátyamunkások114k 
val lehetővé vált az alagutak csak a sínek össz,eiUesztésével 
vizsgálata anélkül, hogy a van dolguk. Az új automata-szomszédos vágányon leál1ít'0- • , latt 2000 k""b é nák a forgalmat, vagy a fel- gep egy o

_
ra a O m • 

sövezetékből kikapcsolnák az ter kavicságyazatot képe, 
elektromos áramot. 1 megtisztítani. 

Többet várunk az orvosunktól 
December 20-án baleset ér- hogy Szőke Decsre utazzon, a 

te Kiskunhalason Szőke Imre szüleihez és majd három nap 
fűtőházi la,katost. Az arcát sér- múlva jelentkezzék a szekszár
tette meg egy légvezeték vas- di körzeti ellenőrző orvosnál. 
csöve. A helyszínen elsősegély- * 
ben részesítették, de mire az ver· zo· sé-üzemorvosi rendelőhöz érke- úgy vélem, ilyen 
zett, teljesen átvérzett az rülés esetén, többet kell tenni 
ideiglenes kötés. az üzemorvosna k annál, hogy 

A lakatos segítséget várt az ltiállit egy beteglapot. Ezt bár• 
üzemi orvostól. Dr. Gyarmati ki meg tudta volna csinálni, 
Jánosné a sérült láttán fel diploma nélkül is. A vérző se
sem kelt székéről, a friss se- bet fel tétlenül le kell kezelni, 
bet meg sem nézte. Amikor el kell látni, s ha ez mégis 
Szőke Imre kérte, hogy kös- nem az üzemi orvos feladata 
sék be a sebet, mert vérzik, lenne, akkor rniér_t nem küld!e 
azt a választ adta, hogy a vér- a beteget egy mas1 k rendelo
zés majd eláll, nem kell bán- , be, vagy kórházba? 
tani. Nyomban kiírta betegál-

, 
Tóth Tibor 

lományba és megengedte, Kiskunhalas 
. --------

Kik kaphatnak rendkívüli segélyt ?  

- A VI. kongresszustól azt I vett szülési szabadságot. 
várjuk, hogy alapos értékelést Ha a terhes nő a SZakarvos 
adjon a szakszervezet eddigi igazolása alapján nem do!
munkájáról és megszabja a gozhat, a szülés előtti 28 
soron követke,iő feladatokat. napon, a sz,olgálati főnökség 
Mi a kongresszusnak azt je- nem fogla1koztathatja. 
Jenthetjilk, hogy állomásunk 

\ 
A szülés utáni 112 nap 

jó munkát végzett. Tel ies<ltet- szülési szabadságot orvosi ja
tük a rfokbfzott feladatokat. vasla.tra további 28 nappa,l 
Rakodás,i részlegünk - nem meg lehet hOS6Zabbítani, ha 

• • •  

Harcos ,n,iltjul. 
példal.é11t áll előtti•nh 

„A vasút részére országos 
szabvány szerint készülnek a 
csizmák, orrvassal és patkó- A budapesti igazgatóság jed. Ozemí baleset esetén át• 
vai. A bakancsok és a csiz- területén dolgozók közül töb- lagosan 500 forintot fizetnek, 
mák talpába csigaszeg nincs ben fordultak az igazgatóság ha a munkaidő kiesés megha
beverve. Ha ilyen mégis elő- illetékeseihez kérdéssel, hogy ládja az ea,,y hónapot. Ha a 
fordul, amint azt a cikk írója k�k k.ap�atnak rend.kívüli se- munkaidő kiesés három hó
is közli, azt a Lábbelik hasz- gelyt. Mivel a feltett kérdés 

I 
napmíl több. 1000 forint, cson

náLói maguk verték be a csiz- -széles nyilvánosságot érint, kulással járó balesetnél 1500 
ma vagy a bakancs talpába. ezért a választ lapunk hasáb- 1 forint segélyt fizethetnek ki. 

A MAV-nál évente kb. j�!n juttatjuk el az érdeklő- 1 Halálos üzemi baleset alkal-
12 OOO pár bőrcsizma és 5000 aoknek. mával a hozzátartozó külön 
pár bakancs kerül beszerzés- Az 1955-ben megjelent 58. 2000 forint rendkívüli segély1 

Meghitt talál1cozó volt. a kö-
1 

A mozgalom és a párt re és többségüknél előnyös az sz. MAV Hivatalos Lapban kap. 
zelmúltban a budapesti igaz- öreg" harcosai meahatódva orr- és a sarokv,as használa- a rendkívüli segélyekről közölt Bár egyre csökkenő a nehéz 
gató�ágon._ A párt, �zakszery_e,- �ették át a jutalmakat, melye- ta. Tekintettel a.-ra, hogy a rendelet a többi között ki- anyagi helyzet következtében 

1 
zet es az 1_gaz�atósag vezetóJe- ket köszöntő szavak kíséreté- forgal.mí munlcalcörben a fo.-- mondja : segélyt kérő dolgozók száma, 
nek megh,vásara olyan dolgo- ben dt k _. kik 

galmi és kereskedelmi óvó- 300-tóL 500 forintig terjedő az ilyen esetekben 250-től 500 
zók jöttek össz,e, akik a fel- a a at ne · 1'end.szabály szeri nt tilos a rendkívüli segélyt fizetnek forintig nyújtanak rendkívüli 
szabadulás előtt és azután, a Az ünnepi aktus után a \ rsizma vagy a bakancs -vasa- házasság, születés vagy ha'lá- segélyt. 
legnehezebb időkben sok meg- megh(vottak baráti beszélitet.és lása, ezért a szolgálati főnök- lozás esetén. Ugyancsak rend- Ez év háromnegyedében kő
próbálta"tás közepette bátran keretében visszaemlékeztek az · égeli még a kiosztás e lőtt kívüli segélyt kaphat a dolgo- zel 7 és fél ezren rész.esülte.1< helytállt&k és ma is kimagas- illegalitás éveire. Azokra az 10ndoskodjanak arról, hogy a zó &lját vagy közvetlen csa- rendkívüli segélyben a buda• 
ló munkát végeznek a vasút időkre emlé1,ez1ek, amikor a ·édövasakat a forcalmi mun- h\�r.iA-:1�k b�tegsége esetén. pesti igazgatóság területén. A 
és az ország előtt álló nagy vasúton is kockázatos volt a kakörben dol{iOZvk lábbelí- 1 Ez ..-etbei:; a ki fizethető ösz- l kifizetett összeg megközelíti a feladatokban, munkásság érdekében szólni. 1 jéróL eltávolítsák". 1 szeg 250-toL 400 forintig ter- 2 és fél millió forintot. 
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Kedvezően alakult 
a vasút 1962. évi mérlege 

Lindner József vezérigazgatóhelyettes nyilatkozata 

Ötös „bizonyítványt" akarnak 
A Közlekedési Közlöny Fej- l dős, Alice lányom Mt. Csalk 

1 törő rovatában nem egyszer növeked,ésü,k juttatja eszembe 
találkoztunk Egyek állomás az évek múlását, 
nevével, dolgozói ott voltak a - Elégedett? - kérdeztük. 
megjutalmazottak és megdi- - Az vawok - felelte. -

Az 1962-es gazdasági év le
zárása után - jó gazda mód
jára -. a vasút vezetői is el
készítették számvetésüket. 
Vajon mit mutatnak a szá
mok? Hogyan alakult a vasút 
1962. évi mérl-ege? 

dasági mutatók eredményeit, 
megállapítható, hogy 1962-ben 
az egyes mutatók javítása 
mintegy 380 millió forint meg
takarítást eredményezett a 
népgazdaságnak 

ka menetrend 
kedjen. 

szerint közle- csért pályázók között. l!:s Most, tíz évi cülomá.sfőnöki 

ja.iban behatóan meg-vitattuk « 
tundoket - mondotta. - Sok 
munka. vár ránk. Az orsZligo.s 
Arumktározási Hivatal, ai 
AFOR és öt 1Ul{11/ termelö.szö. 
vetkezet gondoskodik többek 
között erről, ,iem is szólva a 

forgalom biztonságával, a na• 
Pi 1200 utas szállításával kap,
csolatos teendők-ró!. Három 
szociali.sta. brigádunk segít ab. 
ban, hogy ebben az évben io
vább öregbítsük eredményein• 
llcet. 

- A vasúti közlekedés 
eredményesen teljesLtette a 
népgazdaság által rábízott 
szállítási feladatokat - tá
jékoztatott Lindner József ve-
2lérigazgató-helyettes. - Sze
mélyszállításban például a 
tervezett 368,8 millió utas he
lyett 380,8 milliót szállítot
tunk. Aruszállításban az ere
deti terv 104,3 millió tonnát 
írt elő. Már a múlt év ele
jén nyilvánvalóvá vált. hogy 
ez a szám nem reális. Ezért 
szükség volt némi változta
tásra. A módosított terv 99,7 
millió tonna áru elszállítását 
irányozta elő. Mivel a vasút 
98,8 millió tonna árut szál
lított, ezt a tervet csak 
99,1 százalékra tudtuk teljesí
teni. 

Ha szállitási feladatainkat 
á bázishoz Viszonyítjuk, meg
állapítható, hogy 7 százalékkal 
több utast és 3,7 százalékkal 
több árut szállítottunk. mint 
1961-ben. A szállítási telje
.títmények közül az utaskilo
méter-terve!; 103,2 s:zázalé!kra 
teljesítettük. Az utaskilomé
ter a bázishoz viszonyítva 7,8 
az árutonnakilométer pedig 
'ó,7 százalékkal növekedett. 
Különösen örvendetes, hogy 
a nagyobb költségráfordítást 
igény lő személyszállítási tel
jesítmény a bázishoz és terv
hez viszonyítva egyaránt r.ö,.
vekedett Ez kedvezően ha
tott a pénzügyi eredmények 
alakulására. 

A szervezési - műszaki 

intézkedések hatásil 

. Minek tulajdoníthat6, 
hoglJ a 'VG8Út a múU évi sze
szélye.s őszi idójára.s fu< a szál
lításban kialakult kedvezőtte11 
kifrülmények ellenére is ere·a
ményesen teljesítette a nép
gazdaság által rábízott fela4a
tokat? 

- E.l.sósorban azoknak a 
sz.ervezési-műszalti intézkedé
seknek a jelentőségét kell ki
hangsúlyozni, amel� a meg
levő technika jobb kihasználá
sával. a tartalékok hasznosí
tásával tették lehetővé a vas
út oo,gyobb átbocsátó és szállí
tó képességét, a legfontosabb 
mennyiségi, minőségi és gaz
da/!ági mutatóknak a bázishoz 
viszonyított javulását. Mint a 
leghatékonyabb szervezési in
tézkedést kell kiemelni a ko
csik raksúlyának jobb kihasz
nálására irányuló intézkedé
seket. A bázishoz viszonyít
va a statikus terhelés - évi 
iitlagban -, 17.52 tonnáról 18 
tonnára. a kocsipark szállító
képességének kihas.ználásárn 
jellemző dinamikus terhelés 
pedig 16,29 tonnáról, 16,81 ton
nára növekedett. Az előbbi 2,7, 
az utóbbi 3,2 százalékos növe
kedést jelent az előző évihez 
viszonyítva. 

Az eredmények elérésében 
kétségtelenül nagy jelentősé
ge van annak, hogy új teher
kocsik beszerzésével a kocsik 
raksúlykapacitása az előző évi 
21,8 tonnáról 22,59 tonnára, 
3,48 százalékkal emelkedett. A 
tehervonatok átlagos terhelé
se 868 toniná1·ól 886 tOllllnára, 
2,1 százalékkal nőtt. Az állo
mási kocsitartózkodási idő 
12,16 óráról 11,5 órára csök
kent. Sajnos. nem mondható 
el ugyanez a kocsiforduló idő
ről Ez a tényező ugyanis 0,06 
órával emelkedett. 

A tudományos alapra he
lyezett, fejlettebb módon va
ló menetrendszerkesztéssel el
értük, hogy a vonatok alapse
bességének minimális növe
lése mellett a személyszállító 
és tehervonatok utazási sebes
sége a bázishoz viszonyítva 
jelentősen növekedett. A sze
mélyvonatoknál az előző évi 
31,4 km/óráról 33,3 km/órára, 
a gyorsvonatoknál '52,08 km/ 
óráról 55.85 ':mtórára, a te
hervonatoknál 14.:? ktnióráról 
14.81/ km/órára nőtt az uta
zási sebesség. 
1 Összegezve a vasutasok 
munkáját leméró .üzemi, gaz-

Az idei feladatok 

- Milyen feladatok há-rul
nak a vasútra. 1963-ba.n, máso
dik ötéves t,ervünk harmad,ik 
esztendejében? 

- Az idén 392,6 millió 
utast, 103 millió tonna árut 
kell elszálli tani. Az u taskilo
méter-teljesítmény 6,3, az 
árutonnakilométer 4,2 száza
lékkal emelkedik. Mint isme
retes 1963-ban az ipari terme
lés 8, a mezőgazdasági terme
lés 12-14 százalékkal növek
szik. Az ipari és a mezőgaz
dasági termelés felfutása kö
vetkeztében - különösen Jo 
termés esetén -. már most az 
év elején számolni kell azzal, 
hogy áruszállítási tervünket 
esetleg túl kell teljesíteni. 

A személyszállításnál a 
kuiturált utazás megjavítása 
érdekében tovább kell csök
kenteni a személyszállító vo
natok menettartamát, elsősor
ban az utazási sebesség nö
velésével, a megállóhelyek és 
a vonatmegállítások csökken
tésével Az 1963/64. évi menet
re:ndszelikesztésn.éil a tudo
mányra alapozott korszerű 
módszerek alkalmazásával, a 
legkedvezőbb sebesség meg
választásáva1 növelni kell a 
mozdonyok és személykocsik 
jobb kihasználását. 1962-ben 
a személyszállító vonatok 
menetrendszerű kö'Llekedésé
nél csak 96,15 százalékos ered
ményt értünk el. Ez az ered
mény a bázishoz viszonyítva 
0,63 százalékos visszaesést je
lent. 

A vasúti közlekedés az idén 
is függvénye marad az anya
gi tennelésnek, nemcsak a 
termelési volumen, hanem a 
termelés üteme tekintetében 
is. l!:ppen ezért minden szol
gálati helyen fordítsanak a ve
zetők fokozott gondot a terv
szerűség biztosítására az üze
mi munkában és a forgalom 
lebonyolításában egyaránt. 

Ösztönző munkamódszereket 

Az üzemi tervsz.erúség alap· 
vető követelményeként a háló
zat egészére érvényesíteni 
kell azt az elvet, hogy a vo
n.atspecializáció alapján kii.je
lölt típusú vonatok a kijelölt 
útvonalon. a számukra meg
határozott rendeltetésű elegy
gyel, menetrend szerint közl� 
kedjenek. Az új menetrend
ben tovább kell növelni az 
utazási sebességet valameny
nyi tehervonat típusnál, de 
legfőképpen a legnagyobb me
nettartammaJ közlekedő tola
tó vonatoknál. A tehervonati 
menetrendnek az új módsze
rek alkalmazására ösztönző
nek kell lennie. 

A VIII. pártkongresszus be
hatóan foglalkozott az ü.7.em
szervezés jelentőségével egész 
népgazdaságunkban. A szer
vezési-műszaki intézkedések 
továbbfejlesztése, realizálása 
a közlekedéstud<•nány gya
korlati alkalmazása a vasúti 
közlekedésnek olyan szerve
zettségét biztosíthatja, amely 
az emberi munkaerőnek és az 
anyagi javaknak nagyobb rá
fordítása nélkül is lehetővé 
teszi a megnövekedett szállí
tási feladatok lebonyolítását, 

1963-ban a beszerzésre ke
rülő új villamos- és Diesel
mozdonyok személy- és teher-

- Mi okozta. a visszaesést? kocsik. az új állomási és vo-
- Az objektív okok mellett nali távközlő- és bizt05itóbe-

lehetne hivatkozui a nemzet- rendezések. a tovább korsze
közi vonatok késett belépésé- nisödő pályák és állomások, 
re, hiszen havonta nem keve- mind hozzájárulnak a nagyobb 
sebb, mint 250-300 nemzetkö- teljesítmények eléréséhez. A 
zi gyorsvonat lépett be kés- biztonságos közlekedés érde
ve az ország területére. Mind- kében azonban a technika fej
ezek ellenére is kedvezőbben lesztése mellett is alapvető 
kellett volna alakulnia a sze- követelmény legyen a fegye
mélyvonatok menetrend sze- lem tovább szilárdítása -
rinti közlekedésének. Az idén 

j 
fejezte be nyilatkozatát a ve

el kell érni, hogy a szemé1y- zérigazgató-helyettes. 
szállító vonatok 97,5 százalé- v. F. 

A sorompó lezárásának látható előjelzése 
Borus Jenő újítása 

A távolból kezelt előcsengős 
vonósorompóknál a lezárás 
meg�ezdését az elócsengés 
jelzi. Ez megfelelt a követel
ményeknek, amikor még a 
közúti forgalmat fQgatos jár
művekkel bonyolftolták le. A 
hajtókat semmi sem zavarta 
a hallásban. 

Jelenleg a közúti forgalom
nak 95 százalékát gépjármű
vekkel bonyolítják le. A gép
járművezetők zárt fülkében 
ülnek, s a motor zúgásától 
rendszerint nem hallják a 
csengő jelzést. Ezt a tényt már 
több baleset után megállapf_ 
tották a helyszíni szem.le al
kalmával. Az előjelzés figyel
men kívül hagyása pedig 
rendszerint sorompó törést, 
vagy súlyos balesetveszéllyel 
járó közbeziirást eredményez. 

E probléma megoldására 
vállalkozott újításával Borus 
Je11,ó műszaki főintéző, a sze-

gedi igazgatóság pályafenntar
tási szolgálatának dolgozója. 
A hallható jelzés mellé lát
hatót is állít, ami figyelmez
teti a gépjármű vezetőjét, hogy 
a sorompó lezárását megkezd
ték, a rudak közé behajtani 
tilos. A jelzótárcsálkat az át.. 
járó mindkét oldalán a me
netirány szerinti jobb oldalon 
helyezték el. Az egyik oldalon a 
sorompó állvány sínoszlopán, 
a másikon a sorompó villa 
&inoszlopán látható a jelzés. 
Ha a sorompó nyitva van, a 
jelzőtárcsák élei látszanak az 
útról. A sorompó lezárásakor 
az első csengőjelzéssel egyidő
ben fordulnak a tárcsák az út 
tengelyére merőleges állásba. 

Kísérletképpen ezt az érde
kes szerkezetet Já'TW&halma. 
bejárafo előtt a Kiskunha.La.s 
felőli útá ljáróná1 szerelték fel. 

Szilá.di Sándor 
Szeged 

,.� ... 

A százezredik kocsi 

javítására készülnek 
A Szombathelyi Járműjaví

tó ü. V. múhelybizottsága és a 
szocialista �z címért 
küzdő szocialista brigádok vál
lalást tettek a szakszervezet 
VI. kongresszusa, valamint ha
zánk felsza,badulásának 18. év
fordulója tiszteletére. 

Vá.llaltuk. hogy 1963. április 
4-ig, a felszabadulás óta szá
mítva, elvégezzük a százezre
dik kocsi javítását. Termelé
kenységi tervünket e<?Y száza
lékkal túlteljesítjük. Önköltsé
gi tervünket az előírásoknak 

megfelelően teljesítjük. Az egy 
kocsira es6 hibapontok számát 
a tavalyihoz képest öt száza
lékkal csökkentjük. Munkahe
lyeinket tisztán tartjuk és ha
vonta egyszer, munkaidő után 
vasgyűjtést tartunk. 

Vállalásaink sikeres teljesí
téséhez ezúton is kérjük mű
szaki vezetőink támogatását, 
mert ezzeí lehetővé válik I. 
negyedévi tervünk sikeres tel
jesítése js, 

Csurgat Imre 
műhelybizottság.i tí1lkár 

ahogy Vizsgáljuk az állomás munka. után - meg akarom 
dolgozóinak tevékenységét, S21e-rezni az cülorná.svezetöi 
már nem csodálkozunk ezen. vizsgát, hogy „papírom" ü; 
A közelmúltban tartott állo.. megTem,en. Egyébként elsős 
másvizsgálat � rendű „bi- gimmazis.ta. vawok - folytatta 
zonyítván'!I"" is a vasúti prob- elmosolyodva -. ezután fogok 
lémák iránti érdeklődésről, a C3>ak érettségizni, holott fel
vasúti munka szeretetéről ta- sőbbségem és az él-et már 
núskodik. Sok helytállásról, évelJokel ezelőtt „érettnek" 
hősies munkáról. • nyilvánított. 

Kiss Mihály intéző, áfüimás- Az áLlomá.s dolgozói uorga;/,. 
főnök büszke az eredmények- masak, törelwók. Magata.rtá... 
re. Előde nem jutott tovább a su.ka.t fegyelmezettség, társa... 
2-esnél, ő és munkatársai da.!mun/clwz val6 vi.szonyukat 
azonban ötöst akarnak. Ezért érték& tá-rsada.Lmí mwnka, 
tartották meg a kongresszusi szakmai és általános művelt
verseny tempóját, ezért telje- ségűk emeiésére 'irányuló tö
sítik tú1 a tervet. Körültekin- relwés jellemzi. Mert a j6 péL
tő és utasítás szerinti munká- da is ragadós. Hárman gtmná
juk bizonyítéka, hogy 1955 óta ziumba, egy dolgozó a nyolca-
balesetük nem volt. dik általánosba, szb el.1wkünk 

- Tíz éve vagyok itt a. szegedi forgalmi t,echni'/cu.m-
meséli az állomásfőnök. Pe- ba jár. De már van köztünk 
dig mintha most kezdtem vol- aki leérettségizett és alci el
na pályámat fékezókknt Máté- végezte az általános iskola 
szaUGán. Mielőtt idekerültem 

I 
nyolc osztályát. 

jegyvizsgáló, forgalmi szolgá- Végül az új tervév fe1ada-
la.ttevó, vezénylőtiszt voltam. tairól érdeklődtünk. 
Miska fiam éppen tíz eszten- l - Az új esztendő első 11ap-

Van-na.k problémáink is. 
Málházóimk még mindig 24/24 

6-rás 82>'.)lgáJ.a.tban dolgOZM,k, 
nincs megfel,eUí kultúrhell/isé
günk. stb, hogy csak a. legége• 
többről beszéijek. Bízunk a!,. 
ban hogy eze1� a problémák 
az • áitalános előhaLadá.ssal 
mego!d&t nyernek. A nehéz
ségek ezért nem fkeSeríte-nek 
el bemnünket - mondotta vé
gezetül Kiss Mihály. - Arra 
nevelem beosztottjaimat, hog11 
megértéssel dol.gozzanak és a 

további felernelkedésbe vetett 
hittel végezzék teendőiket, hí• 
szen a problémák megoldásá-
1U1.k eg)/Í,k kulcsa az 6 kezük• 
ben van. 

Sz. L 

Kisvasút nagy f orl!;alommal 
Kecs,keméten. az épül-5 Len.ín 

városrész szomszédságában ta
lálható Átrakó állomás, az 
egyik legfejlettebb gazdasági 
vasútunk központja. Az 
,,aranyhomok" vasútja ez. Szé
pen fejlődő, magasfokú gyü
mölcs- és szőlókultúrával ren
delkező területet kapcsol be a 
menetrendszerű vasúti közle
kedésbe és áruszállitásba. Két 
irányba - Kiskőrös és Kis
kunmajsa felé - vezető vona
la összesen 96 km hosszú. Kes
kenynyomközű vasutaink kö
zül ez a leggyorsabb forgalmú, 
mert ennek a pályája van a 
legjobb állapotban: 40 km/óra 
a megengedett legnagyobb se
besség. 

Havonta 

harmincezer utas 

A vonatok indulása előtt 
nemcsak a felvételi épületben 
levő váróterem telik meg uta
sokkal, hanem az előteret, a 

nyílt peront ís megtöltik a 
környező falvak, tanyák felé 
igyekvő emberek. Sokan a 
vágányok között ácsorognak 
- bár az balesetve&.élyes -
miközben a vasutasok össze
állítják a szerelvényt, s meg
kezd-ódhet a beszállás. 

Orosz Károly állomásfőnök
helyettes, aki egyben számadó 
és árupénztá.ros is, !gy 1.ájé
koztatot t a forgalomról: 

- Havonta legalább har
mincezer utas forduJ. meg ál
lomásunkon. Darabáru-forr•·· 
munk is meghalad;« a ha.vi 
eur téteU. 

- Milyen arányú a teher
forgalom? - kérdezzük. 

- A terül-etünkön levő ál
lami gazdaságok és termelő
szövetkezetek címére sok á-ru 
é-rkeZik ide az Atra.kóra - vá
laszolta Orosz Károly. - Az 
őszi fo-rgaJ.om során. pé ldáuJ. 
októberben 324 kocsit ra.ktunk 
meg 3662 tonna ámval. Te
herforgalmunk '11.(1;(/l/Ob-0 is /,e
hetett vohui, de a termés, fő-

-----0 --0..------

Szabados Kálmán.né, a MAV Adatfeldolgozó Fónöksé2- dol1to
zója., mint ellenőrzö swrgalmáva.I, példamuta.ió munkájával 

vívta ki a veze1ök elismerését 

(Hemző Károly felv.) 

Megkezdték 

a 3000 lóerős villamosmozdony 

hazai gyártásának előkészületeit 
Mint ismeretes, a magyar egyenirányítós villamosmoz-

1,eg az export(/1/Ümölcs elszállí
tását jó-részt teherau.tókica.l bo
nyolították ie. 

Amint megtudtuk, nem ki„ 
elégítő a kocsikihasználás. 01J. 
jektív körülmény okozza ezt,. 
Az itt közlekedő teherkocsik 
ugyanis 15 tonna raksúlyúaj[ 
és egy MA V nagy>kocsi rako• 
mányát rendszerint két kisko. 
csiba kell átrakni, bár a má„ 
sodik kocsiba csa!k 6-8 tonna 
án, jut. Viszont igen jó a ko. 
csiforduló, mert a kocsik nagy 
része szükség esetén napont.l 
kétszer is fordul áruval meg+ 
rakottan. A nagy forgalomra 
jellemző, hogy naponta 18 vo. 
nat menetrendszerinti közle
kedését. bonyolítják le 4,45 
órától 20,45 óráig. Ejszaka szü• 
netel a forgalqm. 

- Mi is gondosan foglaZko-. 
zun.k az utasbizto.sítá.ssal -
mondotta Orosz elvtárs, aJti a 
személypén:11táro8'i teendőket is 
ellátja. - Havonta. 6-7 ezer 
utasbiztosítási bélyeget a,du-n,1' 
ki. Azt hiszem, ebben is 't.,U.. 
szárnyalj1•� a nagyvasút sok 
áliiomá.sát • . •  

Modern személykocsik 

és mozdonyok 

Az állomás szomszédságá
ban találjuk. a kisvasút fútó
házát. Se-res Sándor fütóház.
főnök és Gál Ferenc szb-titkár 
panasszal fogadja a látogatót. 

- Az utóbbi években fútó-
há.z-.tnk végleg kinőtte a -ren
dellkezésére álló épületeket -
mondják, - Csarnokunlcba11 
mindössze három -vágány van, 
így a gépeloet gyak-ran a sza,. 
badban keT.l javítanunk, 

Valóban szűk a hely, min
den 2"'Úfolva van járművek
kel, gépalkaforészekkel, mun
kapadokkal. Építése idején, jó 
30 évvel ezelőtt még bizonyára 
megfelelt a célnak, hiszen ak
kor csak két gőzmozdony és 
egy sínautóbusz volt itt. A 
sinautóbusszal Bugacra hord
ták a külföldi túristákat, akik 
a szilaj pásztorélet romanti• 
káját kerestek Közép-Európá
ban . . . Nekünk ma sokkal 
fontosabb a kisvasút, mely 
egyaránt szolgál gazdasági és 
kulturális oélokat. összekötó 
kapocs a falu és a város kö
zött. Nem a véletlen műve, 
hogy 1957 óta az egész kocsi
parkot korszerű, négytenge
lyes kocsikra cserélték ki. A 
138 lóerős Diesel-mozdonyok 
biztosítják a vonatok viszony
lag gyors és menetrend isze
rinti közlekedését. 

jármúgyártás és a vasúti köz- dony gyártási leírása már 
lekedés korszerűs!tésére még a „magyar honossá" vált, mert Helyes volna, ha a vasút il
múlt évben megvásároltuk a úgyszólván befejeződött a letékes vezetői a fejlesztési 
Világ egyik legkorszerűbb vil- csaknem hatezer rajz feldolgo- tervek összeállításak<1r a jö
lamosmozdonyának, a 3000 ló- zása. Tervek szerint a magyar vőben sem feledkeznének meg 
erős szilicium egye1irányftós ipar még ebben az évben át- erről a kisvasútról, amely 'ga.z
villamosmozdony licencét. A adja az új villamosmozdony 

I 
daságos üzemével pótolhatatszabadalom alapján a Kl,emem első két példányát. A jövőben lan srolgálat.okat teljesít a Gottwald Villamossági Gyár a gyártás üteme növekszik s K k mét k.. 'k· ho és a Ganz-MAV AG együttes 

I 
tíz éven belül 120 darab 3000 l :;, e 

nö ��
y
e f' "ar;� -

munkával már megkezdte a lóerős szilícium egyerurányítós � bo m:sáb 
orga ak 

gyártás előkészi.Ueteit. villamosmozdonnyal rendelke- e nyo an 
A 3000 lóeroo szilicium zik a vasút. (L6rlnm,) 



MAGYAR VASUTAS 

.Bogy11n !ejlődik 11 v11sút biztosítóberendezési 
hlilóz11ta 

1963, JANU.AR 1', 

- Beszélgetés Urbán Sándor szakosztályvezetővel Az elmélet legyen egy a gyakorlattal 
A vasút műszaki fejleszté

séhez szorosan hozzátartozik a 
korszerű biztosítóberendezé
sek és hírközlő-eszközök al
kalmazása. Ezzel mindenki 
tisztába,n van. A korábbi 
években a vasút korszerűsít.é• 
sénél még sem tartották be az 
arányos fejleszt.és követelmé• 
nyeit. Lényegesen kisebb ösz
sz.eget fordítottak új biztosító
berendezések építésére és a 
régiek korszerűsítésére, mint 
azt az ál1andóan növekvő 
forgalom zavartalan lebonyo
lítása megkövetelte volna. 
1962-ben végre fordulat tör
tént. A közlekedés legfelsőbb 
vezetői határozatot hoztak, 
mely szelint rövid időn belül 
pótolllli kell a lemaradást és 
liel kell zárkózni a fejLett vas
útakkal rendelkező országok 
mögé. 

- A_ határozat n11omán mi
lyen intézkedések születtek? 
Milyen tervek szerint törté
nilc a vasút távközl,ő- és biz-
1-0sítóberendezési hálózatá-
nak, valamint hfrközlő-be-
1'endezéseine k korszerűsítése? 
- Ezekre a kérdésekre kér
tünk választ Urbán Sándortól, 
a 9. szakosztály vezetőjétől. 

20 éves távlati terv 

alapáramköreit Integra-licenc 
felhasználásával alakítottuk 
ki. Maga a kezelőasztal építő
elemekből, kockákból va,n fel
építve. 

E21Után arról beszélt a szak
oszbályvezető, hogy az állomá
si berendezéseknél a jövőben 
n,agyobbrnérvű fejlesztést kell 
végrehajtani. A jelenleg épí
tés alatt álló kétfázisú váltó
kapcsolási berendezések he
lyett fontosabb a háromfázisú 
váltókapcsolás, ami alapvető 
változást, a kisje!fogók beve
zetését jelenti. Ezre! a magyar 
ipar eddig 'adós maradt, pedig 
nagy s;z;ükség lenne ilyen je!
fogótípus hazai gyártására. 

- Eddig csak a nagyforgal
mtl fővonalak korszerúsítésé-

közőrök teljesítenek szolgála
tot. 

1962-ben a 3-as számú 
miskolci múúton Aszód előtt 
sorompó nélküli fényjelzős
berendezést szereltek fel a 
közút és vasút szintbeni ke
resztezésénél. Bevált-e ez a 
berendezés? Ha igen, az elsőt 
követik-e újabbak? 

- Igen, bevált és már az 
idén sor kerül néhány újabb 
fényjelzós · berendezés létesí
tésére. A későbbiek során pe
dig több száz útátjáró-biz,tosí
tását szeretnénk megoldani 
fényjelmvel. 

- Tudomásunk. szerint az 
is csökkenti a forgalom biz
tonságát, hogy a MAV nem 
rendelkezik önműködő V01l4t-

Más kárán tanul az okos" 
-" mondja a közmondás. So
kan vannak, akik megszívle
lik ezt. Persze vannak, akik 
nem veszik komolyan a sok
szor bölcs tanácsot. Erre gon
doltunk, amikor tudomást sze
reztünk Nyilas Józsefnek, Deb
recen állomás ügyeletes tiszt
jének balesetéről. 

A zord időjárás baleseti ve
szélyeit minden szolgálati he
ly-en oktatják. Nyilván ennek 
alapján tették szóvá január 
2-án Debrecen állomás dolgo
zói Nyilas elvtársnak, hogy 
gondoskodjon a síkos terüle
tek felhintéséről. 

Nem elég a beszéd 

Nyilas elvtárs a figyelmez
tetést túlzott fontoskodásnak 
tartotta, s arra hivatkozott. 
hogy ő már intézkedett. An
nak bizonyítására, hogy a te
rület nem síkos, megindult a 
dolgozók által jelzett irány
ba. Néhány lépés után sajnos, 
meggyőződhetett az ellenke
zőjéről, mert a síkos terüle
ten olyan szerencsétlenül esett 
el, hogy kartörést szenvedett. 

Az eset után mindenki jog
gal feltételezhette. hogy a szol
gálati vezetés levonja a bal-

eset tanulságait és megteszi az 
in téik:edést. 

Nem így történt. 
Január 10-én csak Orgován 

László munkavédelmi fel
ügyelő határozott intézkedé
sére voltak hajlandók az állo
máson a síkos utak felhinté
séről gondoskodni. 

Debrecen állomás vezetői! 
Nem elég a balesetek megelö
z-éséről beszélni. Tenni is kell 
a megakadályozásáért. 

Elgondolkoztató az is, amit 
január 3-án az angyalföldi 
pályafenntartási fórwkség IV. 
szakaszán tapasztaltunk Rá
kospalotán. 

A gyakori havazások miatt 
előfordul, hogy a pályafenn
tartási dolgozóknak éjszaka IS 
dolgozniok kell a pályák és a 
váltók tisztításán. Mindez 
rendben is volna, ha az emli· 
tett szakasz pályamestere, 
Szikszai elvtárs gondoskodna 
a dol�ozók t�sti éoségének vé
delméről azáltal, hogy biztosí
taná a pályatesten foglalkozta
tottak felügyeletét. 

Nem így tört.ént !  
Az éjszakára beosztott pA

lyamunkások között egy sem 
volt, egészségügyileg I. csopor
tos. Az óvórendszabály előir
ja - amiből Szikszai elvtárs 

a kötelező oktatást is tart ja 
, hogy vágányok. között' 

munkára csak akkor szabad 
l. csoporton aluli dolg,:,zót be
osztani, ha a felügyelet I. c.:;o
portos dolgozó részéről bizto
sított. 

Nagyobb felelősséget 

Az óvórendszabálytól való 
eltérésnek olyan szomorú kö
vetkezményei lehetnek, mint 
Vép á!!omáson 1962. novemb�r 
24-én történt, amikor Németh 
Antal pályamunkást az 1331/a 
számú vonat halálra gázolta. 
Nevezett dolsmzót, aki egész
sé.,aügyileg III. csoport0s volt, 
váltók tisztítására rendelték ki 
anélkül, hogy a felügyeletről 
gondoskodtak volna. 

Elgondolkoztató, hogy egyes 
vezetők hogyan rúgják fel a 
legelemibb óvórendszabályo
kat. 

Az említett hibákért érez.
niök kell a felelősséget a szak• 
szervezeti bizottságoknak és 
az általuk irányított munkás
védelmi őröknek is. mert sze
met húnynak a szabálytalan
ságok felett, nem követel.Jk 
meg az előírások maradékta
lan végrehajtását. 

A vasúti vonalhálózat kor
szerű biztosítóberendezésekrkel 
történő ellátását 20 éves terv 
keretében oldju'k meg - mon
dotta a szakosztályvezető. 
A munkálatok már 1962-ben Csak egyszer hibáz·ott . . .  
megkez.<:lődtek. Legfőbb fel- Ez a modem tolatási menetkérö berendezés a, TelefODgyárba.n 
adatnak a legnagyobb íorgaJ- készült 
mat lebonyolító fővonalak, a 
vasút gerinchálózatának biz- ró! voU szó. Ez azt jelenti, megáU!t6 berendezéssel. A 

Köret negyedszázada jelent-
[ 
szemmel. - Kit•ál6an ismerte - December 19-én történt a 

kezett Budapest Nyugati pá- a vasutas munka minden csín- baleset - folytatta Tarnavöl• 
lyaudvaron kocsirendezőnek az ;át-binját. Szeretettel foglalko- gyi Péter. - t;szakáso1' ool· 
akkor még 22 éves Herceg zott a fiatal kocsirendezóklcel. tunk. Talán soha olyan nyo
Sándor. A csendes, barátságos Mindig arra tanította őlcet, matékosan nem mondták el, 
és fegyelmezett embert hamar hogy vigyázzanak munka köz- mint azon az esti eligazításon. 
megszerették munkatársai és ben. Ha észrevette, hogy köny- hogy fagyos, síkos a tala;, vi
felettesei. nyelműsködik, gondatlanul lép gyázni kell, nehogy baleset 

tosltását tartjuk. A fővonala- hogy a másodrendű főv01l4- közel;övőben sor kerül-e 
kon mintegy 9 -100 állomási lak biztosítóberendezési hál6- ilyen berendezések beszer-
berendezést és közel 1200 ki- zatának korszerűsítésére a 20 zésére? 
lométer térközbiztos.ítóberen- éves távlati tervidőszakban - A szovjet vastiitak által 
dezést kell építeni. Ezeket a sem kerül sor? rendelkezésünkre bocsátott 
munkála,tokat 1970-ig szeret- _ De igen. Természetesen dokumentáció segítségével 
nénk elvégezni. Vámosgyörk kisebb mértékben és a forgal• még ebben az évben elkészít
és Angyalföld állomáson a mi igényeknek megfelelően, jük az önműködő vonatpefo
köz,elmúltb&n· h�lyeztük iimm- egysrerűsített 'berende:l'lési ti- lyásoló berendez.és mintapél
be az új biztosítóberendezést. pusok fejlesztését vettük terv- dányát. Mi, a MA V egyen
Füzesabony, Békéscsaba és be _ ha.ngzott a válasz. áramú t.érközi sínárarnkörös
Ce!!dömölk állomáson az idén Olyanokat, ame]vek az ottani rends:reréhez legkön.nyebben 
fejez.ődnek be a múlt évben viszonyok mellett a biztonsá• illesrlhetó, pontszerűen ható, 
megkezdődött szerelési mun- gi követelményeket kielégíti. induktív elven működő vonat
kálatok. Erenkívül további hét Persze, az a berendezés keve- befolyásoló alkalmazását kí
állomá5on - Győr, Nyíregy- sebb szolgáltatást nyújt és a vánjuk bevezetni. 

- Sok éven át a munkatár- valamelyik kocsirendező a ko- történjen. Különösen i,igyázm 
sa voltam Herceg Sándornak esik közé, azon nyomban ki-

I 
kell a kocsik rá- és leakasztá-

és elmondhatom rófa; hoflll so- oktatta az illetőt. sánál, mondták. A személyi 
ha sem maradt el a munkából, biztonság az első . . . Herce, 
és soha sem késett. Minden A biztonság az első I 

Sándor is• ott volt kőzöttünk. 
feladatot rq. lehetett bízni. csakúgy, mint mindig, anny6 
Legalább 15 évig volt tolatás- Mesterükként tisztelték a éven át. 
vezető - emlékezett rá Tarna- fiatalok. c_sak egfszey hibázott, Múltak az órák. Hideg volt. völgyi Péter főellenőr könnyes s élete mar emlékke vált. Csontig ható szél fújt a vágá-

h-áza, Kecskemét, Szerencs, létesítési költsége is kisebb - P:s a hírközlés? 
nyok között. A kocsirendezők 
már elkészítették az esti vo

Fényeslitke, Nagyút és Száz- lesz. - Az 1963. évi terv szerint 
haiombatta.-Erőmű - kezd- több szol,gálati helyen vivo-
jük el új biztosítóberen.dezés Néhány újdonsííg frekvenciás távbeszélő beren-
tzereLését. dezést szerelünk fel. Budapest 

Egy ankét tapasztalatai 
natcsoportot. Csak a szegedi és 
a két debreceni vonat volt 
még hátra. úgy beszélik "' 
szemtanúk, hogy Herceg Sán
dor a 720-as gépje mellett léi>
delt, s szabályosan lengetve 
lámpáját, csalogatta hátra a 
mozdonyt. Azután belépett "' 
tolató mozdony és az álló ko
csisor közé, hogy elvégezze • 
kapcsolást. 

Az elkövetkezendő évek Itt szeretném megemlíteni, -Székesfehérvár és Füzes- Elismerés illeti a Szabolcs-
legfőbb célkitűzése, hogy a ha.gy a programnaJ< megfele- abony-Miskolc között a MÁV Szatmár megyei bizottság 
gerinchálózaton m.in.den állo- lően, a felújítási keretben is történet.ében először alkalma- munkavédelmi biz.ottságának 
más-t és vonalat modern biz- sor kerül néhány állomás jel- zunk 12 csatornás berende- azt a kezdeményezését, hogy 
tosítóberendezéssel lássunk el zőberendezésének korsu.űsf- zést. Ez azt jelenti, hogy egy- ankéton foglalkozott a záhonyi 
- folytatta Urbán elvtárs. _ tésére. Fényjelzös berel)dezést időben egy vezetékpáron egy- csomópont munlravédelmi 
Éppen ezért el.sö.nek a nem kap például több Balaton- szerre 12 beszélgebés is lehet- helyzetével. 
biztosított és a he].yszíni vál- mel1Jti állomás. Ezenkívül ön- Sé?�- ,Még annyit, hogy a A megyei bizottság a szak
tóállítású kulcszáras beren.de- működő térközbiz,tosító-be- Deli_-palyaudv�r, _nagysze_rúE;n 

I 
szervezeti aktivisták mellett a 

:uéssel felszerelt állomásokon I rendezést szerelünk fel a bu- bevált hangositasanak mmta- felügyeleti szervek vezetőit, a 
kezdjük a korszerűsítés.t. Még- dapest-székesfehérvári vo- jára kívánjuk a többi nagy csomópont szolgálati vezetőit 
pedig úgy, hogy átmenetileg n� Bu�?e�t-Kelenfö�- �1yau_dv3; han�osítását Is , és számos dolgozót is meghí
meghagyjuk azokat a közpon- Tarnak korotü szakaszan. kialak1tam - feJezte be nyi- vott az ankétra. Sajnos azok 
ti állítású mecha.nikai rend- �zen a vonalszak�szon �gya:n- \ li;tkozatát Urbán Sándor elv- a vezetők, akik a 2080/25/ 
srerü berendezéseket, amelyek IS ma még von.atielento tér- tars. {Visi) 1952. MT-SZOT határozat ér-
jó állapotban vannak. Ezek __________________ telmében kötelezettek a bal-

. cseréjére csak 1970 ut-án kerül esetelhárítás megszervezese-
sor. A térközbiztosító-berende- ben, a dolgozólcról való foko-
zések jelfogós rendszerű, fé- Az ·1de'n megkezdik a szolnoki kórház zott gondoskodás megteremté-
lig önműködő kivitelben ké- sében - az érdekelt két pá-
szülnek. , 

d l ""nt , l , 'l , 'l 
lyamesteri szakasz vezetőjét 

es ren e 01 eze epl ese kivéve távolmaradtak az A fokozottabb ütemben ankétról. 
megindult tervezés révén 2- A második ötéves terv végé- Az állam 57 millió forint hi- Ped 1g 3 év múlva már mc,glesz a ig a szo alati vezetők 
leheto-s�g arra, hogy évente 

re jelentős létesítménnyel bő- telt biztosít, a félszázalékos jelenlétére nagy szükség lett - vül a MA V egészségügyi szol- Önkéntes támogatási alapból v 1 A ál · · k · bb · 
12-15 állomáson végezzük el O na. nn 15 m a , mI-

gálata. Sw!nokon 300 ágya.s 13 millió forintot fordítanak vel a beszámoló és a vitában az új berendezések fel.szere- kórház és nl'ponta 800 beteg az építésre. felszólalók számos olyan kériését. ellátására alkalmas rcmdelőin- Az új kórház létesítésével dést vetettek fel, amelyekre a 
tézet épin. A tervet úgy készí- lényegesen megjavul majd a helyszínen választ lehetett vol. tették, hogy később a kórhá- szolnoki és a Tiszán-túli vas- na adni. A felszólalók például 
zat 100 ággyal bővíthessék. utasok és családttagjaik egész- elmondták, hogy a munkavé-

Nemzetközi r_�ndszer 

szerint A kórház és a rendelő a vá- ségügyi ellátása, ezzel egyidő- delmi őrök részére kiadott 
. . . 

1 
rosnak a Tisza és a Zagyva ben a MA V "kórháznak is je- könyvben eszközölt bejegyzé-- Milyen val�zasoka� , al- által határolt területén, kór- lentősen csökken a zsúfoltsá- seket a reszortvezetők nem kalmazfak a": u1_ 1?12;to�itobe-

\ 
házépítésre igen alkalmas he- ga. veszik figyelembe. s mivel a rendezesek kialak,tasanal? lyen épül fel. A város megvá- ______ javasolt int.ézkedések rendre - A . beren:ciezéseket .az j lasztása is szerencsés volt. Hi- elmaradnak, a munkavédel-OSZZSD által kidolgozott biz- · szen a T;szán-túli és a Tisza- mi őrök joggal panaszolják, tonsági követelményeknek menti területek közlekedési Miért „mosto/,a" hogy fáradozásuk hiábavaló. megfelelően a1akítottuk ki. 1 útjainak, vasútvo!'lalainak ',J," • /i k , Ezekért a hiányosságokért a Mindegyik váltó- és vágány- mintegy· gyűjtőpontja �zol- a TII lCS/ a, tanya • szakszervezeti bizott-:>ágok is foglaltság ellenórzéses egy- nok. felel'íse.k. mert nem harcolnak központos berendezés. A :öbb- 1 A létesítmény terveit és a Naponta három vonatkíséró következetesen a hibák kijaví. 

központos megoldást csak a beruházási összeget már Jová- csoport és mozdonyszemélyzet tásáért. 
nagyobb csomópontokon al- hagyták. A kórház és a rende- veszi igénybe a rédicsi lakta- A dolgozók közül többen 
kalmazzuk. Az új berendez<\- Jó építésére - nővérszállással nyát, melynek felszerelése na- panaszkodtak a védőfelszere
sek jelzési rendsrere is az és a lakóépülettel együtt - gyon elavult. A többi lakta- !és hiányái a. A klórmész át
OSZZSD által kido]gorott új mintegy 70 millió forintot for- nyában már paplanok vannak rakását végzők sem kapták 
jelzési rendszer szerint késziil. 

l 
dítanak. Ha az első félévben I az á�yakon. Itt 25-3? �ves meg a védőruházatvt. Szóba 

Ezek a jelzések egyszerűl��k elkészül a teljes tervdokumen-
, 

pokrocokkal kell takarozm. került az is, hogy egyes moz
a MAV eddigi jelzési rend- táció, a második félévben hoz- A zaJ.aegerszegi vonatkísé- donyvezetők tiltott helyen 
szerénél, s ellentétben a ná- záfognak az építéshez. A léte- rók kérik, hogy a rédicsi lak- eresztik le a salakot. Ezeket a 
lunk követett elvvel. a sebes- sítmény üumbehelyezésére 

1
· t8nyában is cseréljék ki a sí- problémákat nem először tet

ségjelzésen alapulnak. Egyéb- 1965 második felében kerül lány pokrócokat és a fejván- ték szóvá a záhonyi vasuta
ként az állomási berendezések sor. kosokat. Markos József sok, intézkedés azonban még 

A végzetes lépés 

mindig nem tör-tént. Bírálat 
érte az ankéton az állomás 
vezetőit is, mert megfeledkez
tek a téli felkészülés intézke
dési tervében foglalt feladatok 
végrehajtásáról. Az utóbbi he
tekben megtartott brigádvizs
gálatok is számos olyan hiá
nyosságot tártak fel. amelye.1< 
megszüntetésééTt a csomópont 
vezetői a felelősek. 

A szolgálati vezetőknek, Tán a hidegtől volt merev 
mint a példák bizon�ítják, a csavarkapocs, talán másért, 
akadt volnn feljegyezni való- de tény, hogy először nem 
juk az ankéton. Hiszen többsé. tudta ráakasztani a kengyelt 
gében olyan panaszok hang- a mozdony vonóhorgára. Az 
zottak el, amelyek orvoslása összecsattant ütközők közben 
éppen az ő feladatuk. A zá- visszarúgtak. Herceg jól lát
honyi csomópont sz.olgálati hatta, hogy a mozdony és a 
vezetői azonban úgy látszik kocsisor állt. Ekkor, hogy 
még ma is közömbösen foglal- könnyebben megbirkózzon a 
koznak a dolgozók jogos prob- merev csavarkapoccsal, kiha
lémáival. Ez egy olyan fontos jolt és a kocsi lépcsőjére tette 
csomóponton, mint Záhony 

I 
a lámpáját. S mikor újra a 

egyenesen megengedhetetlen'. csavarkapocs felé akart nyúl
A dolgozókról való gondosko- ni, álló testhelyzetben találta 
dás, mind az idézett rendelet magát szemben az ütközőkkel. 
is bizonyítja, nemcsak a szak- Ekkor az összenyomott kocsi
szervezeti szervek, hanem a sor rugói me!!mozdultak és az 
sz_olgálati vezetők feladata is. első kocsit kissé előbbre tol
Jo lE;nne ezt Záhonyban is ták. - Igv lelte halálát a 
megszivlelm. mozdony és az első kocsi üt-

M'!nk�v�elmi . közője ·között Herceg Sándor 
munkasellatasI osztály '(éokísérő. 

ÉBER SZOLGÁLAT 

Miután a munkatilrsára és 
1:inrátiára emlékező Tarnavöl
gyi Péter mindezt elmondta 
szomorúan jegyezte meg: 

Vecsei Pál váltókezelő szol- - Érthetetlen! "l!:rthetetlen,. 
gá1atátvétel előtt megtartotta hogyan hibázott ó. aki igazán 
a sz.okásos ellenőrzést munka- naay 1111akorlattal ren-ieTk!!zett. 
területén. Ekkor vette észre, aki sok-sok ezer kocsit kap
hogy az V. vágányon a 9. szá- 1 csolt már össze életében . . •  
mú váltó előtt eltörött a sín. Ez a traE!ikus eset is arra 
bá�

Y

;'/:/r���h 
j
�:s�r

e 
firgal�i hívja fel a fi.E!yelmet: Ne fe

szol.gálattevőnek, akinek ké- ledjük, hogy a vasútnál első 
résére Boros Lajos pálya- az utasításszerú szolgálat. az 
mester azonnal intézkedett. A éberség a munkában ! Ne fe
törött sínt Fekete Imre elő- ledjük, hogy ütközők között 
munkás szocialista brigádja egy pillan:11.ig sem szabad álló 
rövidesen kicserélte. testhelyzetben tartózkodni, 

Vecsei Pái éberségéért 300 még akkor sem, ha állni lát
forint jutalomban részesült. 1 juk a járműveket! 

Kiss Lajos 
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A gazdaságossággal még baj van 
� 

Köszönjük a segítséget � Fazekas Lajos: 

Hónapokkal ezelőtt a Ma-� Éjjel a pályaudvaron 
Év eleji beszélgetés a szombathelyi fűtőházban 

Az új év el.só munkanap-
1 

- Különösen jól dolgozott J zószemélyzet havi szolg.álati 
ján :cl. szombathel[i ftltóház- a fű_tő�ázunk?an működő 21_ ideje. A kilométer teljesftmé
ban Jártunk. Adam Ferenc szociA11sta bngád - mondta nyek viszont nem növekedtek 
fűtöházfönöktöl és Kovács Jó- .az szb-titkár. - Bucsi Ferenc sőt visszaesés tapasztal� 
�sef szb--titkártól arról érdek- motorvezetö és Takács János ható. 
lódtünk, milyen eredmények- mozdonyjavító brigádja szo
kel zárták az óévet, mit vár- cialista brigád oklevelet is ka
nak az újtól. pott. Brigádjaink versenye jó 

- Múlt évi tervteljesít.é- forgalmi teljesítményeket ho
sünkkel csak részben lehe- zott. Most ,:,z a célunk, hogy 
tünk elégedettek - válaszol- eredményeiket a gazdaság..,.;
ta kérdésünkre Adám Fe- ság szempontjából is javit.. 
renc fütőházfőnök. Igaz, sák. 

Javítani akarnak 

Milyen intézkedéseket 
terveznek a fü.töház eredmé
nyeink javítására? 

gyar Vasutas útján tettük szó-� 
vá. hogy a pécsi műszaki ko-� 
csiszolgálat nem tartja karban � 
a kalauzkocsikat, nem cseréli � 
az akkumulátorokat. � 

A bírálat hatására megvál- � 
tozott a helyzet. Az utóbbi � 
hónapokban nem fordulnak� 
elő a .korábban tapasztalt hl- � 
bák, s a kultúrált utazás, a � 
pontos szolgálattétel :feltétele-� 
leit a kalauzkocsikon is bizto.. � 
sítják. � 

Foki István 1 

Lámpá,luk villog, aho,o, száll és lendül 
a sötétben, fekete szerelvény 
közeleg, acél tenyerek csattognak; 
a fütty: jelzés. s az éjszaka csendjén 

át hasítva metsz az álmok gyolcsába. 
Messzire néznek - zöld, piros szemek -
a srem.aforok, s a messzeséi:t fölött 
várakozó csillagok fénylenek. 

1 

Lámpájuk villan, ahogy máJl és lendü! 
a sötétben, fény-körök rajza.U 
figyelem; és a sínek fölött vigyáz 
a vas-gerincű óriás - a hid ••• hogy a haszonikilométer tervet Szóbakerültek a téli forgac!ecember _15�n. a 100 etk� 1 lom nehézségei is. A novemter:'e� �ig de�ember 21_,m I ber végi .,meglepetésszerű" 

t!;lJes1tettuk. Viszont a_ kolt- hóviharral kapcsolatban elsegtei:vet. bár erről vegleges mondották, hogy milyen höad�t�nk .?1ég nmcsenek, nem siesen küzdöttek a hó és a teliesitetttik: . . fagy ellen a fútöház dolgozói. 

- 'Ier,nivalóinkat a január 
végén sorrakerülő termelési 
tanácskoz�okon beszéljük 

l 

Bp. Déli állomás � 
('._,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... 

- _Eredmenyein:k;bez az IS Sokan szolgálatuk 3Q-40. óráho�tarto�ik - Jegyezte meg jában is kint voltak és SzomKovacs �o�f .-. hogy _a bathely állomáson a váltókat mozdony3av1tás1 ten:et „ m� tisztították. hogy indítani és d�ember 21-re �feJeztük . es fogadni tudják a vonatokat. A gepemk telies szamban részt 1 f tt 1 ál vettek az ünnepi forgalom le- e �gyo ango v tókat_ . az 
bonyolításában. Dicséretet ér- egyik 324-es mozdony gozevel 
demel kocsljavító fiókműhe- .,olvasztották fel". 
Jyünk is,_ 1;1ert 104,5 száza- A szombathelyi igazgatóság 
le'kra telJesitette az 1962. évi területén jelentősen me"növe-tervét. kedett a tranzit-forgalo;;,. A 

A tél nehézségei I 
vonalakon sok a torlódás. Az 
utazószemélyzetet gyakran 

- Hogyan é-rtékeUk a mun- vonali közbeváltással kel] pi
kabrlgádok_ tav�_lyi eredmé-1 henöre küldeni. Ezért több 
�yeit - ker<leztük. mint 300 órára nőtt az uta-

meg fütóházun,k dolgozóival 
- mondotta erről Adám Fe- Va11 és még sincs villany 
renc, fútóházfönök. - 1963- 1 
ban felemelt tervet kell vég-

!

' Két hónapja vezették be a 
rehajtanunk. Különös gon- villanyt a türjei vonalon Bő
dot kell fordítanunk a fajla- kaháza megállóhelyre. Az ut�
gos szénfogyasztás csökken- sok azonban továbbra 1s so
tésére. Tavaly gyakran meg-

1 
tét váróteremben várják az 

történt, hogy csak drága kül- esti vonatokat. 
földi szeneket kaptunk. Drága I Az egyik esti vonat 20.11 
szenekkel azonban nem lehet I órakor, a másik 20.53 órakor 
gazdaságc,san vontatni. OJ- érkezik Bókaházára. Az uta
csóbb hazai szénnel való eJlá- sok a le- és felszálláskor a vo
tásunk gazdaságosabb mun- nat ablakaiból kivetődő gyér 
kánk egyik objektív előfelté- fény mellett botorkálnak. 
tele. Javítani kell !űtóházunk Amikor a sötétség oka felől 
anyag- és alkatrészellátását kérdeztük a bókaházi őrt, a�t 
is. Bízom abban, hogy az mo;1dt�, hogy nem szab_ad vi
idén jobb munkaszervez.éssel lág1tam, mert ebben az időben 

eredményesebbé tudjuk ten- nincs szolgála�. 
ni fútőházunk munkáját. , U�y gondo!Juk, nem fogad-

L. J. 
hato el ez a válasz. Ha van 
villany, égjen is, amikor esti 
vonat érkezik. 

M. J. 

„A mi küldöttünk leány 
a talpán!" 

Köszöniük 

a ió munkát 

Egy kongresszusi küldött portréja -

.. 

:: ;:-;;,:,?\ N·> :;;<. f� .• 

Kerti Lajos 4 tagú felszolgáló brigádja a NY11,1rati pályaudvar 
Utasellátó éttermében az első között határozta el, holtY meg. 
szerzi a szocia.üsia brigád címet. Szorgalmas munkával egy 
ízben már elnyerték az oklevelet. A képen a brigádvezető 
számolás közben látható. Mellette Augner Ferencné és Károlyi 

János felszolgáló. 
(Hemzö Károly felv.) 

Negyvenkét év után ... 
S6iyom Fe-renc 1920 óta tel

jesített szolgálatot a vasútnál. 
Ebből 21 éven át volt váltóőr 
Bodrogkettsztúr állomáson. 
Egyetlen balesetet sem oko.. 
zott, munkáját becsülettel, 
szorgalmasan végezte. 

Az állomás népszerű Feri 
bácsija, december 20-án nyug-

díjba vonult. &eténE'k egyl!k 
legizgalmasabb napja volt ez: 
nem a vonatokat, ru1.11era 
munkatársainak köszöntésél 
kellett fogadrua. Ekkor vett. 
át a kiváló dolgozó jelvényo 
is. 

11a.kó János, 
'Miskolc 

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

Gazdaságosabban is lehetne 

Bódogh Mlhily 
Dombóvár 
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:;:IA legiobb után pótlás 
N�...ié csalnlt vett részt a 

I 
törekvés a BVSC-nek és a , győ2Jte a Postás együttesét. 

.serdtilő }égkorongo�ók Béke Postásnak sikerült. A BVSC 
I 

Ezzel a fiatal vasutas-csapat 
Kupa kumelmeiben. A csa- . jó játékkal, kitűnő 38:1-es gól- méltán vívta ki a legjobb 
patok két csoportban kilzdöt- ; arán.nyal jutott a döntőbe, utánpótlás csapata címet. 
tek 'a/ d:ön:töbejutásért, Ez a ahol 5:0 arányban biztosan le- , Gratulál-unk! 

A BVSC ·kupagyöztes serdülő jégkorong-CS3pata 
· (Hemző Kárnly felv.) 

Jól tanulnak 

az öreg diákok 

Szegeden az 1962-1963-as 
tanévre is jól megszervezték a KOMMENTÁR NÉLKÜL .. . 
doLgozók á1taJános iskoláját. _ • • • • 
Ezt bizonyítja, hogy közel 150 Sűrű havaseso v!rte a talpfák;at, a szel . csipofen s�agul, 
öregdiák tanul a szegedi Há- dott a határban. f1 háro7::kerekű pályames�!:' ha3tok� eli�dult 
mán Kató általános iskolában I útjára. Uta.sa erosen fe3ebe nyomta sapka3at, nyakat melye1I 
Sokan már negyedik éve ta� behúzta_ fe_lhajto_tt ga_llérja a_lá. Kez�t ".s.ebé�e süllyeszte:tt�- Fá
nulnak itt most nyolcadik I zott. Nehany kilométer után a kts 3armu keskeny ulese ti 
osztályosok'. egyre kényelmetlenebbé vált számára. Nem az ő mázsás ter-

1 metéhez szabták. , • . 1 Tanárok és tanulók érdek- ' sz· ese leszállt volna már róla, tJ,e a végcél még messze 
lódésünkre elégedett hangon tv n 

mondják el, hogy nagyon volt. 
. • 

eredményes munka folyik a A ha3toka hol lassabban, hol tempósabban gurult a sinen. 
do1gozók á1ta1ános iskolájá- A __ meg�ajtó_ �rt 7!é!i_ kéz markolt.a. Termete . csaknem eitör
ban. Az el.só félévi beszámo- pult eros ferfi utasa.e mellett. Átázott munkászubbonya pat. 
Jók után 3,82 az átlagos ered-

1 
ta1�á�ig_ feszült a vállán, amikor e_gyet;egyet lendíte'.t a lomha 

mén;y. Szirovicza Istvá,n a ha3tokan. lgy ment ez vagy 12 kilometeren keresztul. 
gépjavító üzem dolgozója ki-

1 
Végre célhoz értek. Megálltak a szolgálati fónökség elött. 

túnő, Kádár György pálya- A főnök - ő volt az utas - lekászálódott a 1iajtókáról, é1 
fenntartási, Körmöczi Kál- 1 �könnyebbülten csukta be maga után a jól fűtött iroda aj

mán fűtóházi, Zsemberi Mi- ta3at. 
hály szerelésvezetőségi dol
gozó jeles eredményt ért el 
az első félévben. 

A sok jó eredmény annak 
köszönhető, hogy a munkahe
lye-ken is segítik az általános 
iskolába járó vasutas-dolgo
zók tanulását, gondoskodnak 
arról, hogy minden órán meg
jelenhessenek. A tanulók se
gítésében különösen példás 
munkát végez Szeged-állo
más szakszervezeti bizottsága, 

Sziládi Sándor, 
Sreged 

Aki azt hiszi, hogy ez a kis történet a fantázi.a szüle
ménye, téved. Szemtanúi voltunk ennek az „utazásnak" 196Z. 
december 14-én Kápolnásnyék és Gárdony között. Torzképe 
volt ez a női egyenjogúságnak . . • - De hagyjuk a 1commen
tárt, bízzuk inkább azt olvasóink ítéletére, 

- N114rY gondot fordítanak 
a kereskedelmi dolgozók szak
mai oktatására miskolc-gömöri 
pályaudvaron. Az oktató-ne
velő munka eredménye a múU 
évben sem maradt el. A pá· 
lyaudvar egész éven át él· 

1 üzemszinten dolgozott. 

V. M. 

Jól sikerült véradónapot 
rendeztek a miskolci fűtőház
ban. A mozgalmi szervek fel• 
világosító munkájának ered• 
ményeként 83 dolgozó adott 
vért a Vöröskeresztnek. 

Második helyen végeztünk 
az USIC-hajnokságokon 

Igy nem szabad dolgozni ! 

- A „Tegyük szebbé és ott
honosabbá gyermekintézmé
nyei-n,ket'• címért folyó ver
senyben a misldolci vasutasok 
bölcsődéje szerezte meg az el
ső helyet, második a szombat
helyi bölc.sőde, · harmadik a 
Landler JJ. V. v. -napközi ott
hona. 

- Fényje!zőket kapott a me
chanikus jelzők helyett Bala
tonakali állomás- A tavasszal 
Zánka-Kövesikál állomáson is 
sor kerül a mechanikus jelzó'k 
kicserélésére. 

- Több száz vasutas kap,
csolódott be a tanácsválasztá• 
si mllllkába Szeged város te
rületén. Az eddig lezajlott gyű
léseken a tanácsokba is szép 
számmal jelöltek vasutasokat. A , Nemzetközi ·Vasutas 

.Sportszövetség az elmúlt év
ben hét sportágban' •- mezei 
fu.tás, • férfi teke, céllövészet, 
súlyemelés, sal<lk, tenisz és 
ropplabda rendezett baj
nokságot. A mezei ftitás, a cél
lövészet és á röplabda kivéte
lével, a magyar vasutas válo
gatott is képviselte magát a 
bajnokságon. 

Versenyzőink megállták he
biűket a bajtl&k.r oóritoRéft f P.: 
U,�•küzdelemben. L" §iltft'őzöih.'k 
11,ulgáriáb�n a harmadik, súly
emelóink Moszkvában, teni-
1zezóink a svédországi Nor
köppingben, tekézóink Bécs
ben a negyedik helyen végez
tek. Az 1962. évi bajnoksághoz 
�"Zárrüt az 1961-ben Cardiffban 
megrendezett férfi úszóbaj
nokságon is, amelyen a ma-

utas sportolói vettek részt, 
akkor a magyar vasut:.s ver
senyzők második helyezése 
szép eredménynek számít. 

Az idén megrenderesre ke
rülő bajnokságok közül, a ,ma
gyar vasutas sportolók a fel
sőbb sporthatóságok engedé
lyével-, négy sportágban - at
létika, bixikózás, kerékpár és 
vízilabda - képviselik majd 
színeinket. Legjobb birkózóink 
m:i)usbari S.í:ő#aban, az atlé
ták Belgi'umoon, a kerekpáro
sc;k Franciaországban, a vízi
labdázók pedig az NDK-ban 
- júniusban - mérik majd 
össze tudásukat. 

Miskolc-Gömöri állomás- a 150 408 számú kocsiba, va
ról kaptuk az alábbi két leve- jon elfogadnák-e?" 
let. 

Bogdány István bizalmi a * - Tájfun és Hurrill<án elne-
következóket írja: ,,Január L. Papp Sándor raktárnok vezéssel, önmeg,hajtá.sú hófúvó-
4-én érkezett ámomásunkra a az alábbiakat írja levelében: berendezéseket gyártanak Ang" 
Tiszafüred-Miskolc rendel- ,,Mis�olc-Gömöri áLZomáson liában a vágányok me,gtisztí
tetésű állomá.si kocsi, amely- január 5-én este raktuk ki azt I tá�·a. A hófúvó--berendezések 
nek felbontásánál megdöb- a kocsit, amelyet Duna-part- 1 eroforrásból, hajtórendszerből, 
benve tapasztaUuk, hogy a I ról adtak fel és a 276, számú nagy sebességű ventiHátorból 
vadonatúj matracokat, sáros, fuvarlevéllel, 60 papírzsák ke- és a vágányra irányított fúvó-
rothadó· krumplihéjjal tele- ményítö is volt benne. Két fejből állnalk, 
szórt padlóra rakták. A 150 papírzsák teljesen szétsza- - Száznyolcvan vasutas je
gyönyö-rű ma:trac:_ból kb. 2Q l(a4,t, kettő ,pedig kirepedt. lentkezett a Miskolc tiszai pá,
�ros, piszkos lett is nem Ennek oka az volt, hogy az lyaudvar Vöröstnany krubjá
hisszük, hogy tökéletesen meg egyébként is nedves papirzsá- ban szervezett mu.nkásakadé
lehet ezeket tisztítani. kokra gázpalackot és más ne- miá.ra. A munkásakadémia 

Ha azoknak a matracát héz árukat raktak. Ezzel mintájára, a szülők akadémiá-
szállítanák így házlíoz, akik nemcsak nekünk okoztak feles• Ját is megszervezte a szakszer
berakták ezt ii 150 matracot leges és kellemetlen munkát, vezeti bi7.ottság. 

de kárt szenvedett a vasút és - Eredményes munkát vé-

Bizakodnak Debrecenben 

a népgazdaság is". geztek 1962-ben a zalaegersze
gi fűtőház dolgozói, A munká
ban a szocialista címér:t küzdő 

- Gyorsasági kisérleteket 
végeztek Diesel vmt.tatású sze• 
mélyvonatoldkal a Szovjetunió• 
ban, a Mo.szkva-Breszt közöt
ti 1100 kilométer hosszú vo-
na!.szaka.szon. A vonatok elér 
ték a 140 kil!ométer/órás maxi
mális sebességet. 

- A torbá,gyi villamos vo
na1felügyé1Ö/,él( dolgozói ápri• 
!is 4-e tiszteletére va11alták, 
hogy 680 normanapl:iól 43 mun
kanapot takarftama!k meg. A 
megtakarított idő alatt Buda• 
pest-Kelenföld á:lJ.omáson le
szerelik az átalakítás folytán 
feleslegessé vált felsővezetéki 
hosszláncot. 

gyar vasutas válogatott az el- A Debreceni vsc NB I-es !ab- jobba•k ellen is támadó szellemben SQ helyen végzett, d�rugó-csapata figyelemre méltó játszottak. A HIVATALOS LAPBÓL 
kol·lektívá.k jártak élen. Külö· 
nösen jó eredményt értek et a 
fajlagos szén felhasználásában 

- Automatizálják a svéd 
főváros, Stockholm föld.alatti 
vasútvonalait. Ez lesz a vilá!I 
első, teljesen automatizált 
földalatti vasútja, 

A bajnokságok jegyzóköny- eredményt ért el ai őszi bajnoki A bajnolkl idény befejezése után 
vei alapján az USIC titkársá- idényben. Ez örömet és bizakodást a csapat nem sokat pihent. Lyka 

ga elkészíte'tte a helyezési sor- b
v

ó
ál
l
t
.
ott ki a debreceni szurkolók- Antal edzc5 irányításával Időben 

megkezdték a felkészWést a baj
rendet. Eszerint az 1962. évi 

j Az elért eredmény nem a vélet- nokság második félidejére, Az el• 
bajnokságok összesített pont- len műve. · A csapat szakmai és múlt napokban a DVSC tornater-
verse1'1yéb,m l .. Szovjetunió 26, . �����s���I 

a 
vet';;�

bl lénr:��=� mében a kézilabdázókkal és blr--
2· M�g11aror�zag 20, 3• Cseh- volt. A játékosok között sem volt �i
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k
;�: azlovakia 15, 4. NSZK 14, S. méri ilyen jó  a kollektív szellem. talitenlsz bajnokságon vettek 

Svédország 12 ponttal. örömmel tapasztaltuk azt is, hogy részt. Az edzésadag fokozatosan nő. 
Ha figyelembe vesszük, hogy az egvilttes k!gvóg:,rult a ,.krónl• .ranuár végén pedig már meg• 

a múlt évi bajnokságok. on 2o I 
kus védelcezésból". Az llsrl ldénv• kezdlldlk a kétkapus edzes. 

,. . . . ben nemcsak a hasonló játékerőt / Farka-s Imre 
europai orszag IegJobb vas• képv,,.�Vi CS".:pc<ok, hanem a Jeg- Debrecen 
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I/8. E. Az irányvc>natok képzésé- jet járműgyártás újdon&ága. a 
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ver-
J torok összteljesítménye 2000 1 Kiskunhalas, _ Hoff;.,an .Tózsef 

z. számból: 100 869/1963. I/2. B, ' lóeró, maximális se<bessége 120 Veszprémvarsany, Markos József 
A Közlekedés• és Postaügyi Mi· 

1 
kilométer/ óra A t k k� Zalaegersz':g, Fold István Buda• 

nisztérium I. vasúti Föosztályának � · z u aso , , pest. Bogn�r Káro1y Tapolca. Kiss 
és a vasutasok szakszervezete El- nyelmet 416 lágy párnázasu. Lajos Alsóörs, Pintér Lajos Vácrá• 
nökségének irányelvei a vasúti hátrahajtható tám.!ás ülőlhely tót. _ Farkas ln1r<> T)ebr-�<"n Bn'• 
közlekedés és ipar 1963, évi tervé- sw!g,álja. dizsar Gyula Békéscsaba, Boros 
nek végrehajtását segítő szoclalls- _ Jól szol a·tt vasutasok Zoltán. S7-,mb-'.h_<'IV 0..••J-> 7"" '" 
ta munkaversenyhez _ ,.. ., g a a Szolnok. LevelP1ket lapunk anya-

lOO OOl/1963_ r,2. B. · A korpótlék muv4:lodését 1_!)62-�en _ Hatvan g��oz felhasználjuk. 
jellegének meghatározása. csomopont muvelodés1 ottho- Németh Pál szererycs. <;zabó 

100 087/1963. I/2. B. A munkavl• na. A színjátszók m� a kör• .Tó-zsef Hatvan: _Leveleiket llleté
szonyt érint<5 egyes kérdések sza- ny-:< f 1 kba . IJ' •~-tt k 

kesekhez tovább1tottuk. 
bályozása. �~ a va IS e a"';'."a• a • 

Rendszeresen adott musort a 

Lakáscsere 

Elcserélném szegedi 3 szobás 
összkonltortos. tanácsi rendelke-, 
zésű lakáscm hasonló. vagy Jti
sebb budapesti összkomiortén. 'tr� 
deklc5dni: Budapesti Igazgatóság, 
n. oszt. v. em. 578. Telefon: 32-30, 
vagy 343-603, 

szimfonikus zenekar, s ered
ményesen tevékenykedett a MAGYAR VASUTAS 

fotoszakkör is. l"Plelc5s szerkesztO· Gul,•ds .J!lnO, 
- Munkaértekezletet tart'ott F<>lel6s kiadó: SzaM Antal 

január 9-én Szob határáUomás Szerkesztősée: Bud.aoest. 
szaik,szervezet;, bizottsága. Az -rei!i�n�v

n
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�·t84 értekezleten. ameluen az első Ozeml: 3-7'1 

fél év tennivalóit vitatták meg, rer1esztt: • Néoszava t.aoldadd 
az a ktfoákon kívül részt vet- 1 Vállal a_' 
tek az állomás vezetői is. 
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A bantu négerek egyik törzse. 32. � 
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35. S. L. D. 37. Női hang. {2. St.<5- j! 
lő támaszték. 43. . . .  Aurél, zene- � 
·szerző és krltUcu..o:: (1871-1.928\. 45. A � 
japán császár ,""!úne. 48. Francia 1 
di,csóség. 49. Z�neszerzc5 családi � 
n�e. 51. Nem védekezik. 53. Ovja � 
vala. 55. Növény, egyszeri virág- � 
zás után elpusztul. 56. A neh�z ft• I 
zlkal munkát könnyttl. 57. Európai iil 
főváros. 59. Vissza: kutyafajta. 60. 1 
A vfzsz:tntes 25, tárgyraggaI. 61. � --,,--.-,__ 
Vajon Itt? 66. A._ G. 67. Szintén. � 

Bekfildi'na.a: vízszintes i', függ/S-1 
leges 56. Beküldési bat.árldö: feb- � 
ruár 10. � :=;:::;.,a""'é\\ls=0 

Az előz6 keresztrejtvény helyes � megfejtése: Filzesabony és Miskolc � között. Dominó rendszera. � 
Könyvet nyertek: Jávori József � 

térfelvlgy. Miskolc, Tiszai pu., lí 
Csorba Antal blokkmester, Csong- � 
r.id, Felszabadulás u. 9., Gergely � 
Gizella, Bp. IV., Vécsey Károly iil H !-ló ,�'!dj 

l 
u. 100., su bó Gyula, el�lttromas7.e- � - • a , "'"' ene.k, a mozdony ért valakit, 

L_:l...:::I...J.;.;..J.-J.-J..-i-...1-..,_...,._,._,..,...,.._..__,.__ rész TBi;:1 21, sz. üzem, Nyugau j! az egesz tolatócsapat itt marad a gyárban. pu. :! ,lQbban fizetnek. 

Alapos munka 

.- Elóbb megkeressük a vágánut. aztán hoz
za.kezdhetünk a hóeltakarításhoz, 

(Pusztai Pál rajzai) 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESVLJETEK ! 

A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZÓK LAPJA 

Végh Lajos, a szakszerv� elnöke megnyi� beszédét mond.ia VII. 2VFOLYAM, 3. SZAM. Ára 40 fillér 1963. FEBRUAR 2. 

Szakszervezetünk VI. kongresszusa 
Szakszervezetünk VI. kon,gresszusára január ?6-án és 21-

én, a Va.súti Föosztály kultúrtermében került sor. A lwng
r=zuson megjelent Apró Antai, a Magyar Szocialista Mun
káspá:rt Politikai Bizottságának tagja, a kormány elnökhe
lyettese, Kossa István közlekedés- és postaügvi miniszter, 
Varga György a SZOT titkára, dr. Csanádi György. miní.1.:
terhelyettes, a MAV vezériqazgatója. 

dóan fes'Ziil1Eégben t.arlani a I Az eredményekhez hozzá
vilá:got, újabb és újabb provo-

1 

járult a vasutas dolgozók 
kációldkal meg.hiúsítani a tár- munkája is. A népgazdaság.; 
gya,lásokat, a megegyezést. tervelkból a vasúLra háruló 

Ezek a !kísérletek azonban feladatokat teljesítettük. jól
rendre hajótörést szenvednek lehet, a lkörülmények nem 
a szocialista országo!k erején mindenkor kedveztek. 

Az elnöki megnyitó 
és békeakaratán. Az eddig Az idei zord tél is alapo
kivívott eredmények pedig san próbára tette a vasutas
joggail. keltilk azt a reményt az :ságvt. Csak tisztelettel. és 

A kongresszus Pálmai ISI• 
ván budapesti küldött javas
latára megválasztotta az el
nökséget. Az elnők:ség nevé
ben Végh Lajos, a sza!kszerve
zet elnöke köszöntötte a kong
resszus résztvevőit. 

Szakszervezetünk V. kong
resszusa 1960. novemberében 
ülésezett - mondotta beveze
tőjében. Az V, kongresszust 
!követően jelentős változások 
történtek hazán<.1< belső életé
ben és a nemzetközi helyz,et
ben egyaránt. 

imperializmus határozza meg. emberiségben, hogy a még megbecsilléssel lehet szólni 
Ezt ooszegezJte és a kommu- megoldatlan kérdések is, a bé- awk:ról akik a sÍ!l'lek mentén 
m=us nagy&rer!Ú távlatait kés egymás mellett élés alap- a sro l�esszebb értelmében 
vázolta fel 'tudományos aLa- ján rend.ezódn!lk. hősi küzdelemben vívjálk a 
possággal a SrovjetUJnió Kom- Az elmúlt lkét év alatt ha- csatát a forgalom biztosítá
munilista Pártjának XXII. zánk bek;ő életét az egyenle- sáért. Mély felelősségérzettel 
kongresszusa. tesen megaJapozott és biztos áthatva dolgozmak arert hogy 

A XXII. kongresszus hatá- fej!�� jellemezte._ A _Magyar ne legyen fűtetlen 'lakás, 
rozata:i napról napra válnaa<; Szoc1alásta Munkaspárt VII. anyaghiány miatt álló üzem. 
anyagi va,1� Erről be- ���� a

me=�= Nekünk, küldötteknek az 
sreI,t Hruscsov elvtárs az el- tú2lte ki célul. E célok rövid m�t _a _feladatunk, hogy _fe
múlt hé!ten Ber�nben, a Né- .dó Jatt alósu1tak Ezt lelossegrt;ól áthatva tárgyalJuk 
met Szocialista Egységpárt �e:ez;te :e:;agyar S�a- meg �'-�l''�valókadő

t, �d
e�[:k 

kongresszusán. Ez a tény lel- az =ove :.s.ezen 1 ous:n 
kesiti a viJég haladó erőit, liSta MunkásJ?árt VIII. koni;- reáillk várnak, a vasút száJJlí-
körLtük a ��=ar népet is. resszusa, ama.kor . in:iegá,lla:�n: tási feladatainak megoldása, a Alig több min,t két esztendő •. ....,,, totta hogy a SZOC1,alista ép1tó 

a történelemben nem jelentős, A Szovjetunió és a =cla- munka eredményeként �fe- vasutas dolgozók élet- és 
mégis eseményekben rendkí- lista országolk lkülpoli<tiJkája a jeztük a szocialista tá,rsada- �örülménye.in:'1< �

vá
b


vül �zda.g volt ez az időszak. bekés egymás mellett élés le- lom alapjaJnalk lerakását ha- b1 Jav1tása kulturális szmvo
Az emberiség fejQődésének ab- :nmi elvén all.aps-ziJk. A békés zán.k:ban. naluk és szocialista t'lldatuk 
ban a korszakában élünk. egymás mellett élés po]Jitiká- Magyarországon véglegesen növelése éroekében. 
amelyre a kapitalizmusból a jánalk következetes alk,imaez;:L és visszavonhatatlanul diadal- A kongresszus napirendjéswcializmusba való átmenet, sával elért hatalmas sikerek mas!kodtak a szocialista ter- nek elfogadása, valamin,t a jea haladás és béke erőinelk UJ reményeklkel tölti!k el az 

I melési viszonyok az iparban !ölő-, a mandátumviz.s,gáló, a szakad,atilan növekedése jel- emberiséget. Nem szabad és a mazőgazdaságban egy� 
lemző. azonban _megfeledlkezni a.:r-61, aránt. szavazatszedő és a határozat-

Világ<llilSá v--.ilt és ma m.fu- hogy meg egy sor problcma Elóreha.Jadást értünk el a szövegező bizottság megvá-
visszavonhata tlan tény, h�"Y megoldatlan. Az Imperialisták köznevelésben, a dolgpzók lasztása után Szabó Antal fő
a nemzetközi helyzetet a SU>- J nem nyugszanak bele a ve- élet- és Illlllnlka!körü1ményei- ti1lkár :ismertette a közponl;i 
cializmus és többé nem az reségeklbe. Igyekeznek álla!n- nek javításában. vezetőség beszámolóját. 

A központi vezetőség beszámolója 
Szakszervezetünk V. kong

resszusa óta eltelt jdó, dolgo
zó népünk és így a vasút éle
tében is eseménydús, mozgal
mas volt. Befejeztük a szocia
lizmus alapjainak lerakását és 
megkezdődött a szocializmus 
teljes felépítésének bonyc,lult, 
sokrétű munkája. Természete
sen ez a va5utas dolgozó){ 
egész tevékenységére is ie
lentős hatást gyakorol és sok 
területen új feladatokat ró. 

körülményeinek javítását, 
a törvényesség betartá-

sát 

és mjndezeket szolgáló anyagi 
alapok előállítását. Erősödött 
szakszervezetünk szervezeti 
ereje és tömegbefolyása. Alko
tóan vettünk részt, a dolgo
zók élet- és munkakörülmé
nyeit javító intézkedések ki
dolgozásában. 

Kétségtelen, hogy az ered
mények kedvező alakulása -
a fejlődő munka mellett -
egy sor olyan tényezőnek is 
köszönhető, amelyek alapve
tően befolyásolták, ösztönöz
ték egész tevékenységünket. 

Pozitív hatású, hogy az 
egész magyar szakszervezeti 
mozgalom tartalmi munkája 
tovább javult, szervezeti éle
te erősödött és nem túlzás, ha 
azt mondjuk, hogy társadal
munk minden területén aktív 
befolyásra tett szert. 

vezetünk felépítésében. A ko- ménye. Ugyanakkor nem me
rábbi 6 területi bizottságunk hetünk el szó nélkül amellett, 
helyébe valamennyi megye kö- hogy az eltérő szervezeti fel
zépszervezet, megyebizottságot építés miatt, a középvezetés 
kapott, amely változás lénye- helyzete bonyolultabbá vált. 
gesen kevesebb nehézséget Az eddig szerzett tapasztala
okozott, n;imt megalakításuk tok alapján feladatként áll 
előtt gondoltuk, annak ellené- előttünk ennek az ellentmon
re, hogy ezáltal a vasút és a dásnak megfelelő intézkedé
mi szervezeti felépítésünk el- sekkel történő feloldása. 
térővé vált. Az új szervezeti Az eredmények fontos té
forma kedvező vonása, hogy a nyezője a vasút szakmai veze
korábbinál nagyobb létszámú tése és szakszervezetünk kö
aktív társadalmi erő kapcso- zötti munkakapcsolatok egész
lódott be a munkába és a fel- séges fejlődése is. 
adatok érdemi elintézésének a Mindezek alapján kongresz
legnagyobb része közelebb ke- szusunk feladata, hogy a he
rült a dolgozókhoz. lyes úton továbbhaladva, meg-

Az eltelt - viszonylag nem jelölje az eredmények tovább
hosszú idő alatt is - sokat fejlesztésének és a fogyatékos
javult a politikai felvilágosító ságok kiküszöbölésének útját, 
munka, hatékonyabbá vált az módszereit, azokat a tenniva
alapszerveknek nyújtott segít- lókat, melyeket szakszerveze
ség és folyamatosabb lett az 

I 

tünknek kell megoldani, az 
ellenőrzés. Ez az új megyei eddiginél nagyobb eredmé
szervezetek legnagyobb ered- nyele elérése érdekében. 

·Tegyük még hatékonyabbá a vezetös:zervek munkáját 

gyakorlattal bíró társadalmi 
aktivisták együtt, közösen vé
gezzék. 

A munka társadalmasítása 
egyúttal megköveteli, hogy 
minden színvonalon szün
tessük meg az ügyintézést 
gyakran szinte bénító ér-

tekez!ethalmazt, 

amely egyes időszakokban el
vonja az erőket a feladatok
tól. Szükségesnek tartjuk fe
lülvizsgálni, hogy célszerű-e 
annyi értekezletet, tanácsko
zást és megbeszélést tartani, 
amelyeknek száma az utóbbi 
jdőben sajnos, fokozódott és 

swa,w 

#!,; 
f& 

kialakítása és a vasút szerv� 
zetétől eltérő volta miatt, 
szükségesnek látszik a megyei 
és a területi jellegű megye
bizottságok munkájának, ha� 
táskörének és feladatainak is. 
mételt és pontosabb meghatá� 
rozása szükséges, hogy szak� 
mai kérdésekben, a területi 
jellegű mej!yebizottságoknak 
nagyobb hatásköre lef'_yen a 
tájékoztatás, az egyes felada
tok irányítása és ellenőrzése 
vonalán egyaránt Mindezt 
csak szakma; természetű kér
désekben és úgy szabad meg
valósítani. hogy az ne csor-

nem mindegyike bizonyul 
I 

bí'1,sa a nem területi jehlegű 
hasznosnak. Több esetben je- megyebizottságok szervezeti 
len� �e; errey-onatkozó kor- ö��ós�tát. ,A. me!(oldás an
látozo m,tézkedések, azonban nál mkabb surgetó. mert a 
ezek nem hozták meg a kellő 

I vasútigazgatóságok az utóbbi 
eredményt. időben nagyobb hatáskört 

A bevezetőben említett me- 1 kaptak és további ilyen irá
gyei tagozód,ású szerveze�k nyű bóvítés várható. 

A bizalmi csoportok éljenek jogkörükkel 

Alapszervi vonatkozásban 
is szükségesnek tartunk szer
vezeti e1örelépés,L. Célszerű
nek látszik kisé.tletképpen a 
jelenlegi szervezeti formától 
eltérő új fonnákat létrehozni. 
A kísérleti szervezés két mód
ját látJuk megvalósíthatónak: 
1, Nagyobb csomópontokon az 
egész csomópont tevékenysé
gét érintő kérdésekben ese
tenként együttes intézkedések 
és ellenőrzések megszervezé
se: 2. Hasznos lel1et - ha an
nak személyi és egyéb felté
telei biztosítottak, egyes 
csomópontokon összevont cso
móponti szakszervezeti bizoLt
ságot létrehozni. 

életének színesebbé tételéhez, 
önállóságuk növeléséhez, hogy 
a bizalmi csoportokban kerül
jenek eldöntésre az üdülés, a 
segéiyezés, a kiváló dolgozó 
címre vonatkozó javaslatok és 
más kérdések. 

Kérjük a kongresszust: erő
sítse meg központi vezetösé
günknek azt a határozatát. 
hogy 

az 1963-as évben a vas
utasszakszervezet minden 
szervének enik döntő fel
adata a bizalmi csoportok 
munkájának megjavítása. 

Jelenthetjük, hogy e törté
nelmi fejlődés magas követel
ményeinek, szakszervezetünk 
munkája a legfontosabb kér
désekben· megfelelt. Az V. 
kongressws óta eltelt időre 
visszatekintve, bátran megál
lapíthatjuk, hogy az akkori 
határozatok és mindazok a 
tervek, elképzelések, amelye
ket szakszervezetünk munká
jának még hatékonyabbá té
tele érdekében rögzítettünk, 
jóknak és idótállóknak bizo
nyultak. Különösen nagy je
lentőségű, hogy az akkor ho
zott haLározatok túlnyomó 
többségét sikeresen megvaló
sítottuk, sőt, némely területen 
meg is haladtuk a ltitűzött cé
lokat. 

A fejlődés és az eredmé
nyek kedvezö alakulásá
nak kiindulópontja, a Ma
gyar Szocialista Munkás
párt helyes ideológiai és 

politikai vezetése, 

amelynek segítségével fokoza
tosan és állandóan megfelelő 
irányba haladhatunk. 

Szakszervezetünk szerve-
zeti felépítését és végzett 
munkáját tekintve, megálla
píthatjuk, hogy a követelmé
nyeknek megfelelőek. szer
veink munkája javuló irány
zatot mutat. 

és döntésre érett problémákat Központi vezeLőségünk az 
kell kidolgoznia és a központi elmúlt év,ben behatóan fog
vezetóséJ? előtt vitára bocsá- lalkozott a szakszervezeti bi
tania, zalmi csoportok életével, te-

Kérjük a gazdasagi vezetőket,, 
tárnaszkodJanak jobban a bi
zalmiakra, mint eddig, mert a 
jól dolgozó bizalmi csoportok 
a munkahely egész életére 
döntő befolyást gyakorolnak. 

Ezután az aktívák oktatásá
ról és a társszakszervezetek
kel való kapcsolat kérdéséről 
szólt Szabó elvtárs - majd 
így folytatta: 

Segítettük a munkáshata
lom gazdasági erősítését, a 
dolgozók élet- és munka-

1 Jelentős szervezeti változá
sok valósultak meg szakszer- A választott ilsztségvise• 

lők és a társadalmi akti
visták ezreinek fel:készült
sége és tevékenységük 
eredményeMége kielégítő. 

A további javulás érdekében 
azonban szükséges az egyes 
szervek munkáját továbbfeJ
leszteni. munkamódszerünket 
állandóan tökéletesíteni. 

Eredményesebbé kell ten
nünk mindenekelőtt központi 
vezetőségünk munkáját. Az 
eddigi jó gyakorlaton túl, a 
központi vezetőség tanácsko
zásain kell eldönteni minden 
fontos kérdést. legyen az gaz
dasági jellegű, vagy a vasutas 
do!imzók élet.. és munkakö
rülményeivel kapcsolatos. El
nök5égünknek az eddiginél 
jobban előkészített, átfogóbb 

A vezetés magasabb szmvo- vékenységével. Megállapítot
nalára való törekvés feltétele- ta, hogy a legjobb célkitűzé
zi a központ; vezetőség tagjai sek, a legszebb elképzelések 
gazda� tapasztalatainak na- sem valósulhatnak meg mara
gyobb mértékű igénylését, de déktalanul, ha szervezetünk 
élőbbé kell tenni a központi j legki�ebb egységét képezó bi
vezetóség tagjaiból időszakon- zalmi csoportok nem teszik 
ként egy-egy meghatározott J magukévá és nem fejtenek ki 
céllal, vagy állandó jelleggel munkát azok érdekében. 
megalakított bizottságok mun- Feladat, hogy 
káját !s. minden lehető erővel ja-

Ami a központi vezetőség vítsuk a bizalmi csopor-
apparátusát illeti, az itt folyó tok mnnkáját_ 

A fejlett szocialista társa
dalom felépítésének nélkülöz,
hetetlen feltétele, hogy az ipar 
és mezőgazdaság á!tal előállí
tott termékek gyorsan és pon
tosan a felhasználó helyre ke
rüljenek. Ugyancsak fontos 
követelmény hazánk nemzet
közi személy_ é� ál·uszállításámunka színvonala tovább 

emelkedett. de nem értünk el 
kielégítő eredményt a 57.éle
sebb, társadalmibb munka ki
alakítása terén. A bekapcsoló
dott társadalmi munkatársa
kat is sokkal szervezettebben, 
átgondoltabban kellene foglal_ 
koztatni. Ezért kívánatos. 
hogy az egyes szakszervezeti 
munkaterületek ügyeinek in
tézését az osztályok és a nagy 

Ehhez szükséges a bizalmiak nak zavartalan, kulturált mó
tájékoztatásának a jelenlegi- don történő lebonyolítása 
né! jobb megszervezése. A bi- nem kevésbé a tran.zitforga� 
zalmi csoportokat érintő kér- lom igényeinek kielégítése. 
désekben véleményük rend- Ehhez a szállítási feladatok 
szeres kikérése és az általuk mennyiségét tekintve, a leg
felszínre hozott problémák nagyobb részt teljesítő vasút
megoldásához gyors se.,;:ítség- nak a jelenleginél szervezet
nyújtás. Javításra szorul a bi- tebb, magasabb színvonalú és 
zalmfa.k képzése is. Módszer-

/ 
termelékenyebb munkát kell 

beni és gyakorlati segítséget végeznie. 
kell adni a bizalmi csoportok (Fol11tat� a 2. oldalon.) 
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A központi vezetőség beszámolója 

MAGYAR VASUTA� 

1 oldják. ':1gyan�or gyimgén I zárólag� műszaki tenné
l vannak kihasználva az uzem- szetű új1tások mellett a jelen-

i
' szervezésben reilő lehetőségek. legi.nél nagyobb teret kell biz-

(Folytatás az 1. oldalról.) sek azt mutatták, hogy nem Véleményünk szerint a vas- tosítani a vasúti közlekedés 
• A vasutas dolg't)zók az éven- maradt elszállítatlan áru. A ! úti munka egyes terület.ein jellegéből adódó új munka

kellt növekvő követelmények- szcmélys.zállítás igényel is _ 1 nagy er�ényja_vulás,t lehel- módszerek és ésszerűsítések 
nek' kisebb fennakadásoktól ha nem is a kívánt körülmé- ! n� elém, kizárol_ag korsze- felkarolásának. amelyek a vas-
eltekintve, eleget; tettek an- nyek között kiel€gítést rubb �zemszervezesi;el. .. úti szállítás alapvető tevé-
nak ellenére. hogy a rendel- nyertek. Ez a vasutas dolgo- 1 __ A kerdéssel szorosan ossz.e- kenységének jobb elvégzését 
kezésre álló esz.közök és be- zók túlnyomó többségének lel- ; fugg., hogv vannak hivatva elősegíteni. Az 

�n_dezések fejlesztése hosszú klismeretességét hivatástuda- I ha.tékonya.bbá kellene ten- új munkamódszerek megho-

��:%�:�v���:,'.ban
L Ja

a
vul
fel-

t 
tát és munkas�retetét bizo- / l_li _a. vasút ���elkezésére nosítására é� ésszerúsítések�e 

� nyitja, különösen ha az el- allo, nem kis osszeg� ki- vonatkozó Javaslatok kezele-
a munka terv�zer�ge, emel- múlt hetek rendkívül ;ord I tevő műszaki f�jl�tési sét az 11'.!jításoknál alkalma-

kedett a vezetes �nvonala és 
j 

időjárása okozta nehézségeiket alap ie1nasznalasa.t. zott előírások szerint kell vé-
az év-végi eredményfelméré- js figyelembe ve.sszük. Többször szóvátettük, hogy a gezni, mert a mi vis.umyla

műszakí fejlesztési alap fel- tunkban ezek ugyano!Yan ér
használása a pályafenntartási tékűek és jelentőségűek, mint 
szakszolgálat kivé.elével évek a műszaki természetű újítá-Alaposabb, körültekintöbb szervezést 

_Ha a _vasút munkáját a 
I 

tás iránt több olyan ráfordí
�pg� �}:>ew kö- tást kíván, amelyeknek meg-

óta nem megfelelő. sok. 
E témánál szólni kell a vas- Másrészt a műszaki jellegű 

zonyüja, hogv sem szerv'ei.eti 
beilleszkedése. sem a kiala
kult módszere nem tekinthe,ó 
hasznosnak. A jelenlegi al.la
p0t - es ezt vizsgálatok ada
tai i.gawlják - még a legJobb 
indulat mellett is a vasúti jár
műpark minőségi romlásához 
és a javítások indokolatlan 
köJ t.ségemelkedéséhez vezet. 
Például annak ellenére., hogy 
mintegy 10 ezer új kocsit sze
reztek be és 7 ezer kocsit le
selejteztek - tehát a kocsi
állag minősége alaPosan ja
vult - a kocsijavít.ások szá
ma mégis emelkedett. 

Választ kapunk az okára ha 
visszamenőleg megnézzük a 
kocsijavítások tervezé,;ét, 
amelynek keretében minden 
évben kevesebb anyag és 

1963. FEBRUAB. t. 

munkaerőráfordítás volt egy. 
egy megszabott árazású javí
tásra fordítható. Ez maga 
után vonta a nem kötött ára
zású, úgynevezett középjav!
tások mintegy ötszörösére va
ló felfutását, amelyek folya
mán azután elvégezhetö volt 
magasabb költséggel mindell 
olyan javítás, ami a kötött 
árazású javításoknál elma
radt. Ebből kitűnik, hogy a 
járműjavító vállalatok nye
reségrészessége és a vasút üze
mi fenntartási költségei szem
benálló érdekeket takarnak. 
Megvizsgálandó, hogy milyell 
hasznos az a vállalati nyere
ségbefizetés, amelyet a vasút 
a javítások fedezésére ugyan
abból a forrásból többszörösea 
igény bevesz. 

��nek kielegit.ése =-i- térülése és gazdasági haszna 
�.ontiabol P<>zitívan értékel- nem jelentkezik, nem mulat
J� 1s, a .  vávha:4_ ipari és me- haLó ki. A teljesítményekhez 
zogazdasag1 feJlődés arra fi- mért eredmén.vességet ezek az 
gyelmezte� �ennün.k.et, hogy a összegek tulajdonképpen ront
rend_el!l:ezesunkre bocsá.tott ják, mert egy tis:mább szerel
esZJkozok Jobb fclhasználása vény. egy jobb felvételi épü
melle:t, a vasúton belüli lúá- let, egv utasaluljáró nem gyor
ny�okat minél előbb szá- sítja a kocsifordulót, az utazá.. 
rn_oliuk f�. hogy a magasabb sí sebességet. de növeli a 
kov�telmenyek:nek megfeleló költségeket. A vasút eredmé
íeltételek biztosítottak legye- nyessége elbírálásánál ezeket 

út területén nagy hagyomá- újítások vonalán i„ hiányos
nyokkal rendelkező új1tómoz- sáe: mutatkozik az elbinálások. 
galomról. Pártunk. kormá- tekintetében és abban a na• 
nyunk. és a Szakszervezetek gyon is gyakorlati kérdésben. 
Országos Tanácsa több hatá- hogy nincs a vasút területén 
rozatában fontos feladatként a műszaki újítások kivitele
jelöli meg az újítómozgalom zésére és kikísérletezésére hl
minden területén történő fej- vatott központi intézmény, 
lesztését, Szerintünk az újító- amely nélkül a műszaki újltá
mozgalom fejlődése, további sok megvalósulása csak ne
haladásunk egyik fontos kér- hézkesen történhet meg. El
dése. szórtan vannak ugyan kisebb 

A felelösséggel együtt bóvüljön a hatáskör is 

nek, a tényez.őket az illetékes szer-
Szükségesnek tartjuk a veknek a jövőben jobban fí-

Itt két megoldásra Vlárófel- műhelyek. de ezek nem felel
adat.ot látunk. Egyrészt a ki- nek meg a követelményeknek:. 

va.sút tervezési módszft-ei- gyelem be kell. hogy vegyék. 
' nek Jobban a. va.súti köz- Meggondolandó. hogy esetleg 

lekedés jellegéhez való a tervezésnél külön J<c-hetne 
Létesüljön újításokat kivitelezó intézmény 

alakitásáit.. választani az ilven természetű Javasoljuk ezért, hogy a hely kellene, ahol esetlea ma
vasút egész területén kötele- ga az újító is kísérletezhet. A Vasúti közlekedés és s.zállí

tás mennyisége a népgazdaság 
egyes ágazatainak termelésé
től és szállítási igényeitől 
függ. A tervezésben e. kiindu
ló mutató, az e.lszállitandó 1 
á�-uk és személyek mennyJ
sege, de ez a tervkészítés idó-
6zak.á:ban még nem eléggé is
mert. A további tervbemula
tók éppen ezért sok biwnyta
l.ansági tényezót tarta1maznak. 
amelyekról csak a tervidőszak 
végén derül ki. hogy a temie
lékenység, a g.azdaságosság 
s-zempontjából hogyan alakul
nak. 

A vasút önköltségének. gaz
daságosságának - é„ nem 
ut.olsósorban az évivégi juita
léknak - alakulását so.k -
nem minden esetben a vasutas 
dolgozóktól függő jelenség be
folyásolja, Szerintünk nagy 
:figyelmet és erót kellene en
nek a kérdésnek az alaPOS ki
dolgozására fordítani. Kétség
tElen, hogy nehéz problémát 
jelent, mégis azt javasoljuk, 
hogy már az 1963-as évben -
felhasználva az eddigi tapasz
talatokat. hozzáért.ö szakem
bereket bevonva. kérve az or
szágos >tervhatóságok segítsé
gét és közreműködését - ke
rüljön namrendre a feldolgo
zása. 

ráfordításokat. Ez még p0nto
sabbá tenné a ténylegesen 
végzett iel jesí1lmények össze
hasonlítását a tervvel. vagy 
akár a bázissal. 

Korszerú 
üzem.szervezéssel 

sok tartal.ék feltárható• 

w legyen a műszaki ú,iítások 
mellett az új munkamódsze
rekre. az ésszerűsítésekre és 
az ügymenet gyorsabb íntézé
sére vonatkozó javaslatokat az 
újításokkal egyenlő módon 
kezelni. 

Emellett hatékony intézke
dés tételét az újítások elbírá
lásának meggyorsítására, mert 
a dolgozókat leszereli és el
kedvetleníti a sok huzavona. 
Lépéseket kell tenni a vas
úton belül létx-ehozandó i61 
feJs7,ereJt. sokoldalú lehetősé
gekkel és megfelelő pénZűgyi 
esz.közölcl(e! rendelkező újítá
sokat kí:kfuérletezó és kivi'tele
zó �ntézménv mi�lóbbi létre
hozására. Olyan központi mű-

A Va-;úti Tudományos Ku
tató Intézet munkáját köze
lebb kellene hozni a gyakor
lathoz és az újítások, új mun
kamódszerek kialakításában a 
külföldi tapasztalatok és a ha
zai gondolatok kidolgozásában 
nagyobb szerepet; kellene vál
lalniok. A műszaki fejlesztés, 
az üzemszervezés és ú.iítások 
ügyének segítése céljából köz
pont; vezet.őségünk <rányitása 
mellett 'l/0' ilyen feladattal el
látott és sokoldalú felkészült
séggel rendelkező. nagy ta
pasztalatokkal bíró külön tár
sadalmi munkabizottság kése
delem nélküli :megszervezését 
látjuk szükségesne& . 

Ami a termelékenység és 
gazdaságosság kérdését illeti, 
aláhúzottan hívjuk fel a fi
gyelmet az üzemszervezés fon. 
tosságára. A korszerű üzem
szervezés segítségével még sok 
olyan belső tartalék tárható 
fel. amelyek a gyorsabban és 
alacsonyabb önköltséggel, te
hát a gazdaságosabban dolgo
zó vasúti üzem ktlejlődését 
segíthetik. 

Az 195o-53-as években már 
Néhány szervezeti mltozást javasolunk 

történt kfsér-let arx-a
1 hogy a A , t · fel · 

vasút terutelén üzernszerve-
vasu szervezeti epité-

zési tevékenység k~�""""ön. se több évtizedes gyakorlat 
<.UU>VUJ alapján alakult a mai formá-

Sajnos, ez a folyamat megs:za. jáig. A jelenlegi felépítés ál
kadt és különböz.ő létszám- talában alkalmas keret a vas
csökkentési intézkedések va- út feladatainak elvégzéséhez. 
!amint szervezeti változtatá- Mégis szükségesnek <tartjuk 
sok miatt, a munka évekig néhány szervezet formájának 
&Z!Ünelelt. és a vasút mechan.i=usába 

.Ja.vasolj11k szervezetileg is való elhelyezkedésének a fe-
biztosítani a.z ii.zemszerve- Iülvizsgálását annál ia in-
zés �dományos színvona- kább, mert a gyakorlat több 

lú irányíüsát esetben felvetette a szüksé-
és az üzemszervezési kérdé- ges.ségét. 

lfllie erősíteni &. a va:út 
tevékenységében a. jelen
leginél lényegesen na
gyobb, meghatároro szere
� kellene rés7.ére bizto-

sítani. 

A műszaki fejlesztési alap 
segítségével és alapos előké
sz(téssel meg kell oldani a fo
lyan1atos, szalagszerű jármú
javítást és ezzel egyidőben az 
egyes járműjavítók lehetőség 
szerinti specializálását. 

De a járműjavítás anyag
ellátottsága is sok hiányossá
got mutat. Nem lehet elfogad
ni az „általában" kimutatott 
anyagellátottságot akkor, ami
kor a járműjavítók és vonta
tási műhelyek dolgozói. szá
mos esetben nem végezhetnek 
folyamatos munkát, mert „ál
talába�." jó az anyagellátás, de 
vaav tuzcső, vagy kazánlemez, 
vagy. mint az utóbbi időben, 
keréka:broncshiány van_ ame
lyek miatt számos, egyébként 
üzemképes jármű nem vehet 
részt a forgalom lebonyolítá
sában. 

Még tovább kell fejleszteni 
az igazgatóságok és a végre
hajtó szolgálat hatáskörének 
bővítését és a hatáskörnek 
megfelelő felelősség pontosabb 
rögzítését. Annak ellenére, 
hogy az utóbbi hónapokban ez 
irányban kedvező intézkedé
sek történtek, mégis szüksé
gesnek tartjuk a vasút nélkü
lözhetetlen központi irányítá
sának megtartása mellett az 
igazgatóságok és szolgálati he
lyek h.atáskörenek és felel&;
ségének egyidejú kiterjeszté
sét. 

Felülvjzsgálásra szorul a 
vasút ellenőrzési rendszeré
nek jelenlegi állaoota is. Az 
előírt pénzügyi gazdasági el
lenőrzésen kívül. a szükségte
lenül nagyszámú és a sok eset
ben egymást megduplázó és 
keresztbe-ellenőrzéseket ala
posabb, nagyobb segítséget 
nyújtó ellenőrzési rendszerrel 
kellene felváltani. 

Megoldásra váró feladat a 
szakmai képzés és továbbkép
zés javítása. Az oktatás je
lenlegi rendszere korszerűtlen. 

Nem megfelelő a vizsgáztatá
sok rendszere sem. Nem tisz
tázott az oktatásra fordított 
időnek munkaidőként való el
ismerése, s ez az oktatási te
vékenységre kedvezőtlen ha• 
tással van. 

A kötelező szakmai Ókta
táson kívül még -��,obb 
súlyt kelJ helyezni a. vas
uw dolgozók továbbtanu-

lására és képZésére. 
A továbbtanulást - kisebb 
hibáktól eltekintve - a tör
vényben biztosított módon se
gítik, de nem valósult meg 
még a tervszerű káderképzés. 
Gyakori jelenség nálunk, hogy 
az egyetemekre és főiskolákra 
történő jelentkezés a nem kel
lő irányítás miatt eltér a szük
séglettől és a vasút igényétől 
Igy azután műszaki területen 
dolgozók bölcsészetre, vagy 
személyzeti és munkaü,ry,i te
rületen dolgozók mérnöki ké. 
pesítést nyújtó oktatásra jár
nak. Szerintünk, ha nem 11 
lehet minden esetben a fog. 
kedvezőbb helyzetet elérni. 
mégis nagyobb tervszerúségre 
kellene törekedni. 

A vasút szakmai vezetése és 
a szakszervezet közös felada
tát képezi a szocialista mun
kaverseny eredményesebbf 
tételének szervezése és segíté
se. Az V. kongresszus célul 
tűzte ki második ötéves . ter
vünk feladatainak maradék• 
talan végrehajtását. A vasutas 
dolgozók ezt magukévá tet
ték. 

A szocla.lista munkaver
seny formái továbbfejlód
t.ek, ta.rta.lmuJtba.n cazda.· 
godtak és elősegitették a 
termelékenyebb, a JtlVA)a,-

ságosa.bb munkát. 
Különösen nagy lendületet 
vett a verseny pártunk VIII 
kongresszusa előkészületeinek 
idején. Szükséges volna nemcsak a 

népgazdaság és a kö7..lekedés 
viszonylatában, hanem a vas-
úton belüli tervezési módsze
rek tekin tetkben is előrelép
ni. Az erre fordítandó erőfe
szítések annál is indokoltab
bak, mivel a követ.kez,ő évek
ben az új, modernebb jármű
vek és berendezések nagyobb 
mértékű belépésével, a mW'.1-
kában új vonások jel=tkez.
nek, amelyek szükségessé ;s 
teszik a vasúti tevékenység 
tervewsének korszerűsítését. 

sek feldolgozásának feltéte- Megvi:z:sgálandónak tartjuk 
lelt, hogy a vezetés számára a vasút szervezetén belül a 
minden szinten a követeL.-né- kereskedelmi szolgálat helyz.e
nyeknek megfelelő javaslato- tét. Itt nem elsósor,ban szer
kat készíthessenek. vezeti változtatásra gondo-

A kereskedelmi szolgálat ha
támzza meg a szállítás irá
nyát, móds7.ereit, méri !el a 
szállító fe�ek igényeit, a sz.il
lítási szükségleteket. végered
ményben az egész tevékenysé• 
get. Munkánk jellegéből !a
kad és más vasutak ta;paszta
latai ;s azt mutatják, hogy a 
kereskedelmi tevékenységnek 
s.relesebb körű é.. erősebb p0- A vállalások elsösorban a minóség jar,ítására 

Kí vá.na.t.os a jobb terve
zés elérése érdekében az 
egyes 1ervfel.adatok kitú
zésé.c.él nagyobb mérlék
ben tá.ma.szkodni a. ,terve
ket végrcl!ajtó dolgozók 

véleményére. 
Vonatkozik ez a beruházási és 
felújítási munkálatok tervez.é
sére is. 

Időszerű volna egy új, egy. 
séges, vasúti be1ső tervutasf
tás összeállítása, amely terv
fejeretenként egyömetúen sza... 
bályozná a tenrkészítérs, a jó
váhagyás és kiadás rendsze
rét. Javítani lehetne a munka
ügyi tervek kialakításán oly 
:módon, hogy az egyes állo
mánycsoportoknál normatívák 
alkalmazását írnák elő. 

Töob ízben láttak napvilá
got olyan inltézkedések, me
lyeknek jelentős gazdru;ági. ki
hatásuk volt anéL'cül. hogy e1ó,.. 
z.őleg ezek mértéke iel lett 
volna tárva. Például az 1962. 
évi menetidőcsökken-tés, -
amely egyébként szükséges in
tézkedés volt - hatása a Si'Jén
fogyasztásra. a kölitséggazdál
kodásx-a nem került felmérés
re, s gondot okozott az önkölt
ség alakulásában. Az össrrefüg.. 
gések számításba vételével 
ilyen esetek megelőzhetők, il
letve egyidejűleg rendezheto7c.. 

A még fokozódó jgény a 
kulturáltabb u� és l!Zá:llí-

Elengedheie1len, hogy a vas- lWlk. hanem a ,,kereskede!mi 
út egész tevékenységét az szolgálat" gyűjt.ó:fogalom alatt 
űzemgazdaság; szemlélet job- végzett tevékenység megfele
ban áthassa. A vasút igen sok ! lő helyre való helyezésére. 
magas képzettségű műszaki 

I 
Szerintünk 

káderrel rendelkeZ'ik, akik a a kereskedelmi szolgálatot 
munkafolyamatokat jól meg- minden szinten meg kel-

zíciók.kal kell rendelkeznie. • • 
Ugy gondoljuk_ hogy ez a szá!- ironyulnak 

lítások tervezését és szervere- . , , . . , 
sét. . ezen keresztül a gazdasá- A "a�ut dolgo�mnak Javulo 

gosságot i„ kedvezően bef i:nunkáiat b1zony:tJak, az 1961 

lyásolhatná 
o- es 1_962-es _eredn:,enyek: A ter-

. . . . , · 

1 

melekenyseg 2 ev alatt több 
. , �ze�nek tartjuk a vasu:.1 mint 8 százalékkal emelke
Jarm_yiav1tás napirendre tűzé- dett, a személy- és áruszállí
sét. mert a tapasztalat azt bi- tás teljesítményének felfutá-

sa ugyanakkor több mint ti, 
illetve 3 százalékos volt. Az 
eredmények elérésében pozi
tív szerepet Játszott a szocia
lista munkaverseny mozgalom, 
amely mindjobban levetkózte 
korábbi formális vonásw.t. Se
gített a Minisztertanács és a 
SZOT 1022-1961. számú hatá
rozata, amely a versenymoz
galmat az éves tervekkel ösz• 
szehangolta. 

Szakszervezetünk területi és 
üzemi szervei általában helye
sen reagáltak a dolgozók kez• 
deményezéseire és eredménye
sen segítették a versenyt. Ja
vult a műszaki vezetők tevé
kenysége a verseny szervr-zé
sében és segítésében. Jelentős, 
hogy egyre nagyobb súllyal 
szerepelnek a minőségi muta• 
tók javítási.t cél'l:ó íelajánl:i• 
�ok. Finomultak a versenyfor
mák ;s. A-z igazgató&ágo'k kö
zót.U, az élü7.em és a kiváló 
dolgozó címért folyó verseny 
mellett előtérbe került a szo
cü,lista brigádmozgalom, a szo
ciahsta munka ü-zeme, szolgá
lati helye címért folyó ver• 
seny. 

A szocialista brigád címet 
és oklevelet 1962-ben 
1708 hrigád, 12 700 fővel 

nyerte el 
és mintegy 30 szolgálati hely 
dolgozói versenyeznek a szo
cialista munka szolgálati he
lye címért. 

Előfordul még, hogy egyes 
termelési egységek, üzemré
szek teljesítik ugyan vállalá• 
saikat� de a szolgálati hely, 
a vasutigazgatóság, vagy az 
egész hálózat egyes műszaki 
gazdasági mutatókat nem tel• 
jesít. Más helyen a vállalások 
teljesítése a dolgozókt.ól fii&• 
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A központi vezetőség beszámolója 
(Folt,tatá.s a 2. oldaJról) 

getlen okok miatt nem törté
nik meg, mert a gazdasági ve
zetés nem teremti meg a vál
lalások teljesítésének előfelté
telét. Ehhez hozzá kell ten
ni, hogy szakszervezeti szer
veink sem rendelkeznek kellő 
gyakorlattal, megfelelő köz
gazdasági ismeretekkel és ki
forrott módszerekkel a válla
lások teljesítésének szervezé
llében és segítésében. 

A lemaradás nem a �,:ocia
lista munkaverseny eredmény
telenségét, vagy a vasutas dol
gozók rossz munkáját jelenti, 
hanem a gazdasági vezetés és 
a szakszervezeti szervek mun
kájának gyengeségeit. 

A versenyformák változa
tossága megköveteli, hogy az 
Igazgatósági verseny a szo
cialista brigádmozgalom és ál
talában 

zik a bérezés vonalán a nép
gazdaság egyéb ágaihoz viszo
nyítva. 

A helyzetet felelősséggel fel
mértük és a minisztériumi, 
valamint felsőbb párt-, szak
szervezeti és gazdasági szer
vek részére tájékoztatást ad
tunk, kérve segítségüket a 
megoldáshoz. 

A minisztériummal együtt a 
közeljövőben ki kellene dol
gozni a tennivalókat, mert a 
vasút bérezési rendszerén be
lül is mutatkoznak helytelen 
vonások, feszültségek és tor
zulások, amelyek feloldása 
nélkül csak a meglevő fogya
tékosságok számát és mérté
két növelnénk. 

Gondolunk itt a rangbérek 
és munkaköri bérek arányá
nak megváltoztatására a rang
bérek javára. A változó illet
mények belső összefüggései
nek és arányainak megjavítá-

a kollektív versenyfor- sára, a magasabban kvalifikált 
mák me1lett, a minden munka bérezésben is megmu-
má8 . formának aldt>Jil tatkozó elismerésére, továbbá 
képezö eizyéni versennyel a prémium és jutalmazási L1 megfelelő mértékbt>n , rendszer felülvizsgálatára és 

foiclalko1:'lut1k. céljuknak jobban megfelelő, 
Szüksé:,1c·� a ,•-er;eny nyil ,·�•- ösztönzóbbé való tételére, vagy 
nosságának szolid, de a je- a széttagolt munkaköri no
lenleginél színesebb kiahkí- menklatúrák egyszerűsítésére. 
lása is. Közös feladatunk: az Határozott álláspontunk, 
igazgatóságok közötti verseny hogy a bérezés javítását célzó 
további finomí-tá.s, nagyobb intézkedéseket nagyon alapos 
i;egitségnyújtás a szociahsta előkészítéssel és az érdekelt 
brigádmozgalomnak, több dolgozók minél szélesebb kő
.súlyt adni az egyéni verseny- réve! való megbeszélés alap. 
nek és gondoskodni a :vers;:ny ján lehet csak foganatosítani. 
nyilvánosságának feltételeiről Külön felhívjuk a figyelmet 
és változatosabb módszereinek arra az évek óta megismétlö
meghonosításáróL dó jelenségre, hogy a szükség-

Az elmúlt évi szakszerveze- telen bértartalékolások és en
ti választásokon a VI. kong- nek következtében előállott 
resszus téziseinek vitáin, az 

I 
megtakarításokat meg kell 

azt követő megbeszéléseken szüntetni. A rendezés elóké
mindjobban kitúnt, hogy a szítése és megvalósítása a gaz
vasutas dolgozók évről évre 

I 
dasági vezetószervekkel közös 

fokozódó teljesítményei elle- felelősségünk és közös fel
Dére is lemaradás mutatko- adatunk. 

A balesetek megelözését célzó int.ézkedések 
ne,n hoztak eredményt 

Igen rossz helyzetről szá- vetelmény, azonban távolról 
molhatunk be a vasút terüle- sem nyugodhatunk bele, hogy 
tén előforduló balesetek ala- a teljesítmények fokozása az 
kulásával kapcsolatban. Az ed- élet- és vagyonbiztonság ve
digi Jn �zke4ések és erófe

. 
szí- szélyeztetése árán tö_:t�njék. 

téselt arimíki!lT�tl�te. hp!Ó' �4- .. sajnos, sokan nem . .  toródnek 
minisztratív, felvI!ágos1tó, ók- a biztonságos munkaval. ,,Tel
tató sót, büntetó jelleggel szá- jesíteni kell a tervet minden
mos' rendelet, határozat látott áron" - jelszóval szembeál
napvilágot, a szakszervezeti litják a tervszerű munkát és 
bizottságok figyelme jobban a biztonságot. Hangsúlyozzuk, 
erre a kérdésre irányult, nem- hogy mi nem rokkantsági 
hogy eredményt és javulást nyugdíjat, özvegyi járadékot, 
hoztak volna, hanem különö- vagy baleseti segélyt akarunk 
aen 1962. évben a halálos bal- folyósítani, hanem ép és egész
esetek számának 10 százalékos, séges vasutas dolgozók élet- és 
a csonkulásos balesetek szá- munkakörülményeit szeret
mának csaknem 100 százalékos nénk minél magasabb szín
növekedésft kell jelentenünk. vonalra emelni. 
Cs_ak a kiesett. mun_kana�ok A vasút minden dolgozó-azama �utat r:;enu csokkenest. janak hivatásából és lel-Megdobbento, ha arra gon- kiismereléből fakadóan 
dolunk, hogy biztonsági ó)'.nek is kell 

üzemi baleset miatt 6'1 lenni. A baleset megelözé-
vasu,as dolgozó vesztette sének szolgálatába kell 
életét 1962-ben, a vasúti állítani a muukaverseny, 

hálózaton pedig 330 nem 
vasutas dolgozó halt meg. 

Ezek között ugyan ön,n,il1<0-
10k és gondatlanságból, snJát 
hibából előfordult esetek is 
Vannak, mégsem lehet bele
nyugodni, hogy a vasúti köz
lekedés évente több száz em
ber halálát okozza. Különösen 
rossz a helyzet a pályafenn
tartás vonalán és nagyon meg
nőtt az anyagszerkezclési szol
gálatnál. az anyagmozgatás 
közben előállott csonkulásos 
balesetek száma. 

az anyagi ösztönzés és az 
agitáció minden formá

ját. 
Szakszervezeti bizottságaink
nak és gazdasági vezetőinknek 
elsörendú kötelessége a dol
gozók nevelése. De a vasút ré
.széról is hatékonyabb intéz
kedések szükségesek. Bármi
lyen nehéz is - mivel 1.1 mi 
állomásaink kiképzése nem a 
legalkalmasabb - meg kell 
akadályozni, hogy a vágányok 
kózótt illetéldelenek tartóie.kod
janak. Tudjuk, hogy egyes ál

A halálosvégú és csonkulást lomásokcn és egyes idJsza.Lmk
okozó balesetek mellett elő- ban a szolgálntukat teljesítő 
fordult, néhány nagyobb köz- vas•itas dolgozóknak eg),éb 
feltűnést keltő baleset is. Az munkájuk mellett, erejüket 
ezeket követő vizsgálatok azt meghaladó feladat az utazni 
mutatják. hogy az intézkedé- kívánók és kíslrők oktahn 
sek egyáltalán nem hozták járkálásának megszüntetése. 
meg a kellcí eredményt. Bár Mégis éppen az utazóközön
m!nden esetben kihangsúlyoz- ség. a lakosság éca.::kébcn az 
ZUk, hogy a Vasút gazdaságos, 

j 
öss1.es lehető techni ..:>Ji bc:ren

eredményes munkája az or- dezések alkalma.z:í�ával és az 
IIZág szempontjából fontes kö- állomásokon, va1a.nint a vá-

MAGYAR VASUTAS 

gányok közötti közlekedés megvizsgálni a Vasú�t>izt.onsá
rendjének szigorúbt, szabálya- gi Osztály és az igazgatósá
zásával és ellenór✓.esével, cle- gok területén műk0d:'.í vasút
jét kell venni a további bal- biztonsági osztályok tevékeny
eseti veszélyeknek Ezúton is ségét. Böv1teni kell a hatás
kéi·j ük, hogy a 1:leiügymlnisz- kórüket és a jelenlegi vizsgá
térium illetékE's szervei nyt'1jt- lási és értéitelési feladatokon 
sanaK messzemenő segítséget kívül megelözó feladatokkal is 
a vasút területén szükséges meg kell bízni őket, az ehhez 
rend fenntartásához, a balese- megfelelő hatáskörrel együtt. 
tek megelőzéséhez. úgy véljük, kedvezően jár.11-

Szervczeti téten is sztiksé- na a feladatok megoldásához, 
gesnek tartjuk a mP.gte•.elé, fel- ha a 3. szakosztály keretében 
tételek kialakítás31. hogy a múködó munkavédelmi api:,a
t,aleseti előfordulá•;ok megelő- rátus és a Vasútbiztonsági úsz
zése, illetve a b.i,e,etmcnte� 

1 
tály közötti együttműködés 

közlekedés ell<mő:·�ése h1té- szervezetileg is szorosabbá 
konyabbá váljon. Javasoljuk válna. 

Sok a kívánnivaló a munkavédelmi ellátást illet.öen. 

A törvényesség javult. Gyor
suit a munkaügyi viták inté
zése. Az egyeztető bizottságok 
a decentralizálás után jobban 
d9lgoznak. Nem megfelelő 
azonban a határidők betartá
sa és még elófordul, hogy a 
gazdasági vezetők vonakodva 
hajtják végre az egyeztetó bi
zottságok határozatait. 

Legtöbbször az üzemszerve
zési munka el6gtelensége az 
okll az indokolatlan túlórák
nak és a magas szolgálati 
óráknak. Nem vehetjük tudo
másul - (csak egészen külön
leges esetekben) -, hogy a 
munkálatok csakis a túlórák 
tízezreinek segítségével old
hatók meg. Nem értünk egyet 
azzal, hogy felú.gyeleti kiren
delésekért bért nem fizetnek. 
Ha tényleg szükséges, Jegyen 
felüg)l'eleti s,:olgálat, de akkor 
az érrntettek kapj1.k is meg az 
érte Járó bért. Ideje lenne e 
kérdést véglegesen és meg
nyugtatóan rendezni. Nyugod
tan állithalJuk, hogy a fel
ügyeleti szolgálat nem az 
egyeL!en és nem is a legjobb 
megoldás a fogyatékosságok 
felszámolására. 

Az elmúlt években új, mo
dern állomások, étkezdék, mos
dók, laktanyák egész ·sora ké
szült el. Nem hallgathatjuk el 
azonban, hogy 

nagyon sok még a ross,: 
állapotban levő, az ideig
lenes megoldásként létre
hozott szo<'iális ren,lclte
tésú épület, berendezés. 
Száffi1)5 szolgála.ti hely 

az új objektumok építése mel
lett a szükségesnél kisebb ará
nyú erőket forclitottunk a ré
gi, korszerCi tlen berendezések 
szociális igényeinek kielégíté
sére. Szükségesnek tartjuk, 
hogy a jövőben a beruházási 
és felújítási összegeknek az 
eddigieknél nagyobb részét -
legalább 2 százalékát - az 
ilyen szempontból kors�erűt
len szolgálati helyek szociális 
berendezéseire forclitsuk. Kü
lönösen fontosnak tartjuk 
azért, hogy a régi és új ob
jektumaink közötti szembetú
nó különbségeket, ha fokoza
tosan is, de felszámoljuk. 

A lakásproblémák tovább
ra is súlyosak. Nemcsak a szol
gálati lakások elégtelensége 
okoz gondot, hanem az is, 
hogy 1958 óta a vasutas dol
gozók csak igen kis mérték
ben részesültek a tanácsi ren
deltetésú lakásokból, pedig 
országos viszonylatban is je
lentős saját erőket fordítottak 
lakásépítésre. A vasutas dol
gozók nemcsak az államtól 
várják a lakásnehézségek eny
hítését, hanem maguk is részt 
vállalnak a megoldásban. (Csak 
1962-ben 62 millió forintos 
OTP-kölcsönt használtunk fel.) 
De jogos az a panasz, hogy a 
tanácsi szervek a vasutasokat 
legnagyobb részt elutasítják 
lakásigényükkel. Kétségtelen, 
hogy a minisztérium sem tett 
megfelelő erőfeszítéseket a la
kásellátás segítésére. Sürgősen 
felül kell vizsgálni a helyzetet 
és megfelelő intézkedéseket az 
érdekelteknek közösen meg 

ezek - Wks- • , .biánYi!Mn kell tenni, hog,y legalább a 
szenved. 

! legsúlyosabb lakásproblémák 
Ennek okát abban látiuk, hogy megszünjenek. 

Vizsgálják felül a ruhaellátást 

Rendezésre szorul a vas• évenként egy összegben törté-
utas dolgozók egyen-, nő ruhatérftés folyósítását 
muoka- és védöruha ellá- tartjuk helyesnek. 

tása is. Figyelembe véve az új tech-
Bár megszüntek a korábbi el- nológia és korszerűsítés köve
látási nehézségek, mégis úgy telményeit, jobbá kellene ten
tartjuk, hogy a közlekedési ni és az új szükségletekhez 
tárca többi ágaival összhang- igazítani a munka- és védóru
ban kell javítani az ellátás ha ellátást, mind a helyen
rendszerén. A szükségleteket kénti kiterjesztés, mind pedig 
és a népgazdaság érdekeit a használati idő megállapítá�a 
együttesen figyelmbe véve szempontjából. Az egész ruha
helyesnek tartjuk, ha felmé- kérdés rendezését alapos elő
résre kerül az egyenruha szűk- készítéssel. a tényleges hely
ség!et és azoknak a dolgozók- zet figyelembe vételével és a 
nak. akiknek munkájuk ellá- dolgozókkal való értekezés 
tásához nélkülözhetetlen, az alapján, a tárca más ágazatai
elhasználódás idótartamát job- nak helyzetével összehason
ban figyelembevéve, térítés- lítva, összehangolva javasol
mentes egyenruhajuttatást juk végrehajtani. Törekedni 
biztosítsunk. A többi dolgoz.S- kell, hogy a h-iadott ruházat 
nak, akiknek feladatuk elátá- minősége megjavuljon, mert 
sához nem szükséges az egye:1- különösen a nyári ruhák olyan 
ruha, a rendelkezésre boesá- gyenge festést kapnak, hogy 
tott és a szükségleteket fede- az első tisztítás után terepszí
zö összeg felhasználásával, nűvé válnak. 

Nagyobb eröt a betegség ,negelózésre 

Rendkívül nagy haladást tőszervi, a reumatikus és ideg
mutat a vasútegészségügyi lé- rendszeri megbetegedések 
tesítmények fejlődése és a okainak felkutatására, az elle-
szolgáltatások színvonala. nük való védekezés eljárásai-

A beszámolási idöszakban nak és feltételeinek kidolgo-
közel 200 ággyal bővült a zására, megszervezésére. 
vasúti kórházak hálózata, Szakszervezetünket és a vas-

8 korszerúsített rendelőinté';!:et út vezetószerveit súlyos mu
szolgátja már a megbetege- lasztás terheli, hogy nem tet
dett vasutas doliiozók l!YÓl?YU• tünk meg mindent a vasút te
lását, megindult az új szolno- rületén üzemi balesetet szen
ki vasutas kórház tervezése és vedettek, csökkent munkaké
építése. pességűek helyzetének rende-

Tovább bővült az üzemor- zésére. Több száz csökkent 
vosi hálózat és 1962-ben közel munkaképességű és hosszú 
félmilliárd forintot fordított szolgálati idővel rendelkező 
államunk vasútegészségügyi dolgozónk képessége alatti és 
célokra. A vasút vezetése és rendkívül alacsony díjazású 
szakszervezetünk az egészség- munkakörben van foglalkoz
ügyi hálózat fejlesztését külö- tatva. Ezt az állapotot hala
nös gonddal és szívügyének déktalanul meg kell szüntetni. 
tartva, szorgalmazta. Az ered- Még 1963-ban 
mények ellenére az intézkedé- határozzuk meg azokat a 
seket csak egyoldalúnak érté- munkahelyeket, ahol csök-
kelhetjük. Nem értünk el meg- kent munkaképességii dol• 
közelítőleg sem ilyen ererl- gozók foglalkoztathatók 
ményt a betegségek megelózé- és gondoskodjunk arról, 
sében. A következő évek leg- hogy a jövőben ezeken a 
fontosabb ilyen természetú fel- munkahelyeken elsósor• 
adata, hogy a gyógyító egész- ban ezek a dolgozótár-
ségügyi hálózat továbbfejlesz-

1 
saink nyerjenek beosztást. 

tése mellett felzárkózzunk Egyidóben dol/lozzuk ki a 
megelózés szempontjából is. pénzügyi feltételeket, hogy a 

A vasútegészségügy fordít-
] 

korábbi beosztásaiknak és 
son fokozott gondot az-emés:t• szakképzettségüknek megfele-

3 

ló jövedelem minimális kü- közű! - kózel 30 ezer ma is 
lönbséggel biztosllható legyen szakszervezeti tng - tobtJ ezer 
számukra. nyugdíjas végez külcinbözá hc-

A vasutas társadalomblztosf- Jyen társ:idalmi tff,,c.kenyseg.-t. 
tás fejlódése az orvosi és a A nyugdíjas e, ,pc,r':ok Jegna• 
gyógyszerellátás javulása el- gyobb része jó1 fogja össze a 
lenére a betegszázalék emel- rsoport tagjai'., sok se,zítséget 
kedik. Miét't? Természetesn�k r;yújt részükre, egyre változa
vehetö, hogy dolgozóink na- tf)sabb fcrmáhan gondoskodik 
gyobb száma veszi igénybe a foglaikoztatásukról, s?.órakotá• 
szolgáltatásokat. Az is igaz, suk�c\l. 
hogy a drágább gyógyszerek A jövóben mfg nagyobb se
felhasználása kerül előtérbe, gítséget kell nyL•jtanunk . ah• 
de közrejátszik a körzeti or- hoz, hogy hul�úrctthcmunk
vosok némelyikének lazább ban a nyc:.gC:.:jas dolgozók tc>
munkája és az ellenőrzés ha- vábbi szórako7.ási lehetfoé
tékonyságának luán; a is. Sze- get kapjanak. A vasút v� 
rintünk tovább kell széles!- tésé·,el együ m,:ílwd\'e - ker• 
tcni az üzemorvosi hálózatot ve a, illet6ir�;;; t3.nácsck ' · ,  n �
óraszám és hatáskör tekinte- gatását és a Szakmaközi Bi• 
tében. zottságokat - az egyedüleilló 

Kapjanak további lehetősé- nyugclijasok hely;.etét is meg 
get a betegállománybavétel kell �ldanunk. . . 
önálló intézésére, mert ezzel A Jelenlegi nyugd1Jrendelet 
sok u·tazgatástól a dolgozókat, 

1 
előtt közvetlemll nyugalomt,a,

sok indokolatlan -táppénzesnap vonultak alacsony3.bb nyugd1-
kieséstól a társadalombiztosí- jat kapnak, mint a most nyug
tást le�etne me�tes1te_�i, . ne� j 

díjbamenók. S!ükség volna :: 
is beszelve az egesz e!Jaras ko- ha erre lehetőség adódik , 

rülményességélól, ami gy�ko:f j '.'z ilyen nyugd9ak_ rendezését 
bosszúságot okoz az amugy1s lS napirendre tuzn1. Ennek: � 
beteg embereknek. A lazasá-

, 
viszonrlag nem nagy _ szamu 

gokat és vi�szaéléseket a je- nyugcliiasnak rnegfelelo nyug
lenleginél jobban sz�rvezett el- díjmeg�.ll_apftásával .  megszün
lenórzéssel, további társadal- 1,1� '!- ku}o_nbség a�. ugyne".�ett 
mi erők bevonásával meg le- UJ es reg1 nyugd1Jasok kozott. 
het akadályozni. A beszámoló nem ölelhetett 

Az üzemorvosoknak a gyó- fel mindent a szaksz.ervczeti 
gyító tevékenység mellett munka színes és rnkrétú ter..1-
rendszeresen cs folyamatosan lE;téböl -;- mondotta Sza1:'6 elv
kell az adott üzem sajátcssá- társ. Az irásos beszámolo adat
iainak i1gyelembevételével be- szerúe_n '?utatja b_e a vég.:ett 
tegségmegelóző munkát foly- mun_!cat es gond_olJ�k, hogy a 
tatni. :\"Iegkönn,ntené 1i; bet�"- kettő egyutt egeszebep . alkal
ellátást, ha az üzemi. fé'k.telmi: n;.as a .l;:ong_r�us �aJe!tozta
hálózatát bővítenénk. tására. A szovatett kerdeseke11 

A társadalombiztosítási mun- túl. számos megoldandó fel• 
ka javításához nagymérvú se- adat, _pro�léma van. Központi 
gítséi;et nyújt a félszázalékos vezetosegunk 1�ekezett _ a lt;g
Onkéntes Támogatási Alap. f�ntosabb, reális és él� ker
Ezzel nemcsak a szolgáltatá- <leseket felvetr_i1, hogy r�te.·el
sok szmvonalát tudjuk emel- Je azokra a �1gye�m�� e� egy. 
ni hanem államunknak az ben a megoldas móc!Jara lS Ja• 
eg'észségilgyi hálózat fejleszté- vaslatot tegyen. . 
sére irányuló erófeszítéseit-,ez Egy-egy mef!oldando -�el,:1dat 
is jelentősen hozzá tudunk já- napir�ndre tuzése a Jovobeo 
rulni. Az alapból 15 millió fo- m�g Jobban átgondolt, �d<?
rinttal seg1LJuk a szolnoki kór- ��yos;,in. megalapozott �loke
ház építestt, közel 2 milli1 fo- sz_:ité�t 1geni:::el. Nem kelt_ saJ
rintot fordítottunk a békés::sa- n�lm �z erot_ a me�:lelo m
bai rendelőintézet Iéte•;!tésé- té_zked�sek k�dolgozasahoz, a 
hez és mintegy 2 uúl!ió formt- velen:ienycserehez. Me�. kell 
tal segítettük a Központi K•,r- ak�dalyr.-znunK. h?!n' el_?.,és :u · 
há.-: és Rendelóintézet 80 ágy- l:t ,en, nem ke1lo_ k�•!1lte1' tn-
gyal történő bővítését. tessel kidolgozott mtez,:edesck 

·. al b'-' , .
. . 1 lássanak napvilágot, mert az 

_
A ta;rsad om •�•OSI� s� - utóbbi években ha kis galtatások 1963. ianuar l-en számban is - de fordultak elő jóváhagyott és a?'. ország �·:1la- ;Jvenek és egyrészt a dr,i"ozók 

�en�yi bi�_osított rlclgo:::o1,�ra ked" :,zlj♦]en hangula�á; 
0

idézkiter?_cdt feJleszt�se, most ar- ték ,.ló, másrés,:t r,m,:l,tívtil r1;1 k<;>telez bennunk�t, hogy _a sok e:nergiát pazaroltun·-< az felsznzalékos alap altal eddig utólagos javításokra módc;si-
�úi_to� �<;<1,:ezménye��t ., fe- tásc,'.:ra. ' • 
h1lv1zsgaliui. es goado_L Jdpnk Munkánk egyre ered-nényea fels1.ab.ad;ll . E'Szkny>knek _a �ebb végzéséhP,:, minden szindolgozó_k ,rc�zerf: � for��- vonalon nagy segítséget nyűjb� tol'téno vis,;zaJuttatásá- trtt. a párt irányító tevéi;:eny• roL séi!� 

Nagy scgítsél!et nyújtott és l•eladataink növeltcdéie és 
általános megelé};edést keltett sLélesedése a jövőhe11 is 
pt..rtunknak é'j kJrmányJnk- 'l''"eküvete�!, ho'O' ig�\1� " ' ·  
nak az özvegyi nyugdljax ri.!1\- iük a r,ár, �ezetó-, k�2ép-
de:zéséról szóló határozata. A és alaQszerv >z.eteiuek tá-
vasutas nyugdíjasokat különö- mn,',l'ását. 
sen kedvezjen érinti, mert a A mt"g szfnvo.,alasabt mc.nka 
72 ezres nyui;dijus li.\számbc'l, érd, kében j :wa�olju\<, r.ng_,. 
mintegy 29 �zer n•am sa;at jc- sicJcmai jelleg,; tájé!:o>t:1!á; é' 
gon, hanem mint származékos � 11�nörzés 61�mi:,ontjából, a 
kapja az ellátást. J:Ót középs-.ervei -!réi;íf •• 1 

Nyugdíjba vonult dolg!>zóink kapjanak. 

Kőszöq,jük a segí.tséget 
Egyre több timogatast ka- vonalra, mint az utóbbi idó

punk a SzakS:1JerVezetek Orszá- ben a szervezési, a gazdaság1 
gos Tanácsának Titkárságától, és a termelési osztály tette. 
elnökségétől és os7tályaitól. A A Szakszervezetek Megyci Szaks,ervezetek 0rs7ágos Ta- Tanácsai hatáskörük bővülése nácsa és az elnöks�g határa- óta egyre javuló munkát vézatai alapján, emell:edett a geznek. Rendkívül nagy jelenmunka színvonala és a kisebb tóségú az a ténykedés, ame�zámú, de időtálló h>itál.oza- lyet a szakszervezeti tisztségtok jó iránymutatásul szolga!- viselők oktatása terén már etltak saját dolgaink intézéséh<c'Z. dig is kialakítottak. Nagy seA jövőre nézve helyesnek tar- gítség az általános politikai és tanánk, ha a vasút és a v&s- gazdasági kérdésekben nyúj-1;tas df)l�ozók. hel��énei- tott gyors tájékoztatás, a m,a. Jobb _

meg1s1!'erese célja'>ól? a gyebizottságok és szakszervev�z:tó elvtársa!t az ";ddiginél zeti bizottságok részére. Jónak suru�ben. vennenek reszt r1:n- tartjuk a kultúra és sport te�-�zvenye10ken, de azt 1s ker- rén kialakult munkamódszeJUk
: 

hogy 8 �:wctaná<:5 csz�- 1 relket Is. Nem ilyen megnyuglya10ak segfto munkáJát mm- tató még az üdülés szervezése 
den osztály emelje olyan IZÍD• (Folyt,ifá& A 4.. oldalon) 
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A központi vezetőség beszámolója 
csait megszioleljük, a munká
ban fi!/yel.embe vegyük és 
minden erőnket a szocializ
mus teljes felépítésére fordít
suk. Ehhez kívánok vasutas
barátainknak. elvtársainknak 
még egyszer a Központi Bi
zott�,íg és a kormány nevében 
jó munkát. 

Kajcsa József, Borsod megye 
küldötte: 

- örömmel állapithatjuk 
meg hocrY a kongresszust 
meg�lőzó �ldöttg_vúléseken, 
a téziseket vitató ertekezlete
ken elhangzott javaslatok �
len.tős része kifejezésre jut a 
kongresszus határozatterv�
zetében - mondotta. maJd 
rátért a miskolci ig:azgat�ság 
dolgozói munkájának értéke-
lésére. . . 

Szóvá tette a jutalmazas, 

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A számvizsgáló bizottság ér-• 
tékelése szerint szakszerveze
tünk gazdasági helyzete szi
lárd. A gazdasági, pénzügyi 
munka továbbfejlesztése érdP.
kében arra kell törekedn;. 
hogy a takarékosság el vét a 
párt és a kormány határozatai
nak szellemében a szakszer
vezeti munka területén a; 
eddiginél is fokozottabb mér
tékben érvényesítsük. 

rendszer problémáit, besrelt 
a bérkorrekciók kihatás§.ról, 
s a dolgozók swciális �11��
sa javításának font�ag3:ol. 

nem korlátlanok, de azt kéri, 

hogy a szakszervezet harcolc 
jon továbbra is l�övetkezetesen 
a ;ogos igények lcielégítés<iért, 
hogy a vas-utas do'.gozók min
den vonatkozásban eg'}en!ó 
elbánásban részesüljene1: a 
többi ipari üzem dolaozóiw.l 
- fejezte be hozzászólását. 

A központi vezetőség beszá
molója után a számvizsgálc 
bizottság jelentését Csóti Ist
ván, a számvizsgáló bizotts:íg 
elnöke terjesztette a !kongres2-
szus elé. 

- Most, amikor a számvizs
gáló bizottság kétéves m,m-
kájáról teszek jelentést -
mondotta mindenekelőtt 
meg kell állapítani, hogy az

zal a fejlődéssel, amelynek 
népgazdaságunk minden terü
letén kézzelfogható bizonyíté
kai vannak, szakszervezetünk 
is lépést tartott. Az V. kong
resszus óta eltelt idő alatt 
szakszervezetünk mind a moz-

j talmi, mind a pénzügyi-gazda-

sági munka területén 
t•ránt dicséretre méltó 
ményeket ért el. 

egy
\!rcd-

A mozgalmi feladatok mara
déktalan ellátása meg is kö
vetelte szakszervezet·ink 
gazdasági helyzetének m„gfc
lelő fejlesztését és erősítését. 
Elmondhatjuk, hogy 

1 szakszervezetünk a jó . . . 
gazda gondosságával hasz- b�n a t_'.'gsag �1zetés1 k�szsé-
nálta fel a rendelkezésre genek nov1;kedese, valamint a 
álló pénzügyi eszközöket szervezettseg kedvez� alakulá-
és valósította meg azokat s1;1 folytán cmelkedo tenden-
a feladatokat, amelyeket c1át mutatnak. 
a szocialista építés ügye és A továbbiakban megyénkrn, 
a tervszerű gazdálkodás elemezte a tagdíjfizetés hely-
követelményei megkíván- zetét, majd szóvátette, hegy 

tak. az egy főre eső átlagos t'.lg-

Törekedni kell arra, hogv 
az alsóbb szervek számvizsgá
ló bizottságait még •jobban sE-
g[tsük feladataik teljesítésé
ben. El kell érni, hogy a f"!ic
lősségteljes munka a szakszer
vezeti ,•ezetőszervek rész�ról 
megfelelő megbecsülésben is 
részesüljenek. 

_ Dolgozóink tobbsege 
megérti a nehézségek.e!, . �d
;a, hogy anyagi lehetösegemk 

A szokszervezet nevelőmunkáj_a 

a kultúrforradalom szerves része 

-egyes kit.ét.eleit, majd a nyug. 
dij=k foglalkoztatásáról be
szélt. Kérte az orvosi ellátás 
javítását, majd az újítómo7.ga
lom kérdéseiről szólt. Elmon
dotta, hogy helytelenül elural
kodott olyan nézet, miszerint 
a forgalmi és kereskedelmi 
szolgálat terül�tén nincs lehes 
tóség újításokra. 

A beszámoló jelentés 

- Sokszor az az érzése az 
embernek. hogy értékes ja
vaslatokat csak azért utasíta
nak el, hogy ne keiljen ve
lük tovább f Gg lalkozni 
mondotta. - Előfordtt! olyan 
eset is, hogy elutasítc>tt javas- ; 
latokat egy-két év után. mint 
más által beny1ijtott újítást 
elfogadnak és megvalósít.anak. és a határozati javaslat vitája Gulyás János, Budapest kül-

dötte: 
. .  

A beszámoló elhangz.ása 
után a mandátumvizsgáló bi
zottsoá.g elnöke tett jelentést, 
majd megkezdődött a vita a 
beszámolók <ls a határoz.a.ti ja
vaslat felett. 

Kinczli József, Baranya me
gye küldötte: 

- Az V. kongresszus óta 
1>égzett munkn.val szalcszerve
zetünk tevékenyen hozzájárult 
az MSZMP VII. kongresszusa 
határozatainak végrehajtásá
hoz, a szociaLizmus alapjai
'llak lerakásához - mondotta 
bevezetőjében. - Az aktivis
llák tízezrei mozgósították a 

dolgozókat közös céljaink el
érésére. úgy gondolom. hoqy 
a Központi Vezetőséa ,tevé
kenységével a bizalomnak ele
get tett, helytállt  és ez ösz
tönző arra, h,ogy a VIII. párt
lwngresszus által meoszabott 
feladatok, célkitűzések vég
,-ehajtásáért, a szocializmus 
teljes felépítéséért az újon
nan megválasztandó közp,mti 
'Cezetőség még tevékenyebben 
dolgozzon. 

Továbbiakban a pécsi igaz
gatóság dolgozóinak eredmé
nyeiről, az .eredményeket se
gítő munkamódszerekről, va
lamint a megyei bizottságok 
munkájáról bzszélt. A patro-
1:láló munka jelentőségéről 
67ólva elmondott.a. hogy az 
bővíti a tájékozódást, a tájé
koztatást, s gyorsítja az in
formációt. Ugyana.!ckor vala
mennyi szervnél növeli a fe
lelősségérzetet, el�íti a 
tervszerű,;éget. A céltudatos 
�atronáló munkával, a segí-

tő, türelmes, de kritikus mun
kával az alapszervezetek te
vékenysége is magasabb Sllfut
re kerüJ, s ha így lesz, az 
előttünk álló feladatolkat ered,_ 
ményesen tudjuk teljesíteni. 

Zsák István, Szolnok megye 
küldöt<te: 

A szolndk:i csomópont dol
gozóinak eredményeit ismer
tette, majd a szocialista bri
gád.mozgalomban elért ered
ményekről szólott. Elmondot
ta a többi között, hogy a mű
szaki és gazdasági vezetők 
hozzáállása nem mind�nkor 
segíti a mozgalom előrehala
dását. Ok ebben a mozgalom
ban csak a termelékenységet 
látják. Sokkal kevesebbet tö
rődnek azzal, hogy a brigoo 
swcialistává váljon. 

Beszélt arról, hogy a régeb
ben versenyző brigádok az 
újonnan bekapcsolódotlak fe
lett patronálást vállaltak. 
Távlati tervük a nocialista 
üzemrész megteremtése. Saj
nálkozva tette szóvá. hogy az 
emberanyag alkalimas a cím 
elérésére, a feltételek azon
ban nincsenek biztooítva. 
Munkaterületük túlzsúfolt, a 
mai technikai követelmé-

nyeknek nem feleit meg. Kö
vetelte, hogy az anyagellátás 
megjavításával vessenek vé
get annak az állapotnak, hogy 
a nolnoki járműjavítóban ma 
is 15-20 kocsi áll villamos
hószabályzó hiánya miatt. 
Ugyanakkor a forgalom 
hiányt szenved személyko
csikban. 

Megfelelő munkásszállásokat 

Szücs István Pest-Nógrád 
megye küldötte: 

- Ha vasutas dolgmóinktól 
megköveteljük a pontos, oda
adó és lelkiismeretes mun
kát, akkor megfelelő munkás
s-!illást keli biztosítanunk 
számukra - mondotta. 

Feltétlenül elérkezett az ide
je, hogy Nagy-Budapest�n 
központi munkásszállás léte
süljön. Ezzel a nevelési prob
lémák is könnyebben meg
oldódnának, az emberek nem 
lennének kitéve különböző 
szakmák csábításainak. 

Továbbiakban a 
munkaképességű 
problémájával 

csökkent 
dolgozók 

foglalkozott, 

majd a kocsiállás idők kérdé
sében elmondotta, hogy a ver
senymoz.galom helyLelC'll ér
telmezése folytán so!cszor áll
nak az állomásokon az üres 
kocsik, holott más helyeken 
sürgős szükség volna az•:,kra. 

Tóth Kálmán, Heves megye 
küldötte: 

Részletesen foglalkozott az 
a!ktívák oktatásával, a szak
szervezeti munka színvonalá
nak emelésével, a hatvan
salgótarjáni pályafenntartási 
fónökség eredményeivel. Be
sz.élt a szocialista brigádok 
munkájáról, majd !gy foly
tatta: Javaslom az éves terv 
kiadását, hogy a negyedéven
ként megáhlapítolt létszám
helyzet ne okozzon állandó 
bizonytalanságot. Ha éves 
terveket kapnának a pálya-

1 
fenntartási főnökségek. akkor 
a munkákat jellegüknek meg-

!e!elően az időjárás függvé
nyében úgy tudniák csoporto
sítani, hogy a negyedéven-kén
ti alépítményi, felépítményi 
és magasépítményi munkael
tolódások éves szinten, meg
felelő koordlnálássa.l kiegyen
lítést nyernének. 

A felújítási muru.1<ák vite1e 
is hasonló nehézségeket je
lent. Bár a hitelek kiadása itl 
is negyedévenként történik, 
az anyagokat azonban leg
többször csak a III. vagy 
a IV. negyedévben kapják 
meg. Ebből adódik, hogy az 
őszi forga'.om idején keLI a 
legtöbb vágányzáras munkát 
végezni. 

Szólt a bérezés problémá
járól, kiemelve, hogy a gép2-
sített mozgó szakasz bérprob
lémáit helyes volna felülvizs
µlni. Ugyancsak ezeknek a 
dolgozóknak a szociá1is és 
kulturális problémáiról be-
szélt, kérve a megoldásukhoz 
a kongresszus segítségét. 

Hozzászólásoában a szakszer
vezet ideológiai, politikai, 
szakmai és általános művelt
séget segító tevékenységének 
jelen tősé.gével foglalkozott. 
Besz.élt arról a felelősségről, 
amely a szakszervezetekre há
rul a dolgozók nevelését ille-

zott közoktatás problémái-
tően. Részletesen foglalko-

1 val, nehézségeivel, a lemor- . 
zsolódás elleni küzdelem fon
tosságával. 

- Ma már egyre több 
szolgálati főnök SZÍVŰ'JY<!nek 
tartja az iskolába járók sel]i
tését, cl.e akadnak bőven olyan. 
helyek, ahol a tanulók a szol
gélati vezetők merevséoe, 
ross? hozzáállása miatt nem 
tudják tanulmányaikat befe
jezni. Nem egy vezető a meo
oldás helyett a kifogásokat 
sorolja. Akadnak olyanok is. 

akik az irinHkedé.<től vezérel
ve kimondottan akadályozói a 
Wn'.1.lásna,k - mondotta. 
A szakszervezeti bizottságoT: 
az iskolaév kezdetétől figyel
jék �-a!amennyi dolgozó elő
menetelét. Segítsék az iskolá
ba járókat családi, tanuw.si 
és . munkaügyi problémáik 
megoldásában e!711aránt. Tart
sanak állandó kapcsolatot a 
pedagógusokkal, látogassák a.z 
iskolákat. te1wtóleg mentc
si!,sék a tanuló dolgozókat a 
társadalmi munkáktól. 

A továbbiakban a testneve
lési és soortmozgalom áts7er
vezéséről a szakszervezeti 
szervek megváltozott teen
dőiről beszélt. 

- Sokan felvetik a kér
dést: miért volt szükség a 
váitoztatásra, m iért kellett 
társadalmi alapokra helyezni 
a sportmozgalmat? Azért, 

Kummer István, Budapest 
küldötte: 

Elöljáróban a vasút műsza
ki-technikai színvonalával, a 
gépesítés problémáival foglal
kozott. E:mondotta, hogy a 
létszámhiány is feltétlenül 
megköveteli olyan eszközök 
munkába állítását, amelyek a 
korszerű vasútra mindinkább 
jellemzőe.1<. A balesetekről 
szólva hangsúlyozta: sajnála-

.,Jó munkát kívánunk a vasutasoknak" 

·• mert csakis ezen a módon ala
kulhat ki a testnevelési és 
sportmozgal,omnak az egy:rége. 
csakis így va./ósulhat meg a.Z 

A következő hozzászóló Ap
ró Antal elvtárs, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, 

a Minisztertanács 
helyettese volt. 

elnökhe- egységes eszmei és sza-kmai tos, hogy a balesetet szenve-
irányfws. Mert nyilvánvaló. <lett dolgozók többsége a fia
hogy a r..akszervezetek intéz- tal dolgozók, s általában a 
ked<isi és jogkörét nem le- képzetlenebbek soraiból kerül 
hetne kiterjeszteni a községei�. ki. Ez a körülmény arra hívja 
a-z isl,o!ák és a fegyveres tes- fel a figyelmet. hogy baleseti 
tületek sportjára és persze oktatásunk nem eléggé hatá
fordítt>a sem - mondotta a sos, nem tudjuk átfogni kellő-
többi között. képpen az oktatott anyag fon

Tolmácsolta a párt és a 
kormány, valamirut Kádár Já
nos elvtárs személyes üdvöz
letét a kongresszus valameny
nyi részvevőjének és az egész 
vasutas tábornak. Ezután az 
időszerű belpolitikai kérdé
sekről beszélt, kiemelve a kü
szöbön álló választások je
lentőségét. szólt néhány gaz
dasági kérdésről és a szocia
lista orszáE(ok nemzetközi 
együttmúködéséről. 

- Jól 1negy ügyünk nem
zetközileg is. belpolitikailag 
is, gazdaságilag is - mondot
ta végezetül. - Kijavitva azo
kat a hibákat, amelvek gaz
dálkodásunkban megvannak. 

Kovács Antalné. Bács-Kis- tosságát, és ezt me:;!értetni az 
kun megye kiildötte: emberekkel. Megvizsgálandó-

Szóvátette. hogy a munka- nak tartja azt is, hogy a bal· 
védelmi hiányosságok felszá- esetek többsége a hétfői nap
molása gyakran anyagi fede- ra esik. Ugyanilyen csúc:sidó
zet hiánya miatt marad el . szak a fizetések körüli nap. 
Nemegyszer a dolgozók tár- valamint a mezőgazdasági 
sada!mi munkában vál 'alnák idénymunkák ideje. 

1 
·cimelyelc a vasutasok mun
kájában is megvannak. azon 

! leszünk, hogy a VTII. párt
kongresszus intelmeit, taná-

egyes problémák megoldásá1. Küogásolta a munkásszáJ
de sajnos gyakran ezt sem ve- lások állapotát, azok szociális 
szik igénybe Az üzemszemlén és kulturális felszerelését. El
megállapított hiányosságok mondotta, hogy az anyagi 
felszámolá:sa rendszerint csak erők összpontosításával kor
akkor történik meg, ha annak szerűbb laktanyákat tudnánk 
pénzügyi kihatása nincs. Ki- létesíteni. A dolE(ozók olyan 
fogásolta a ruházati utasítás (Folutatás az S. oldalon.} 
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A KONGRESSZUS VITÁJA 
eseteket. A balesetek főbb 
teriiietei: a sorompók né!.kü
li átjárók, a tolatás és a. vál
tók. Ha ezeket a helyeket a 
technika mai fejlettsége mel
lett modernizálni lehetne, a. 
balesetek száma lényegesen 
csökkenne. Persze, okozzák a 
baleseteket a magukról megfe
ledkezett emberek is, akik ját_ 
szanak veszélyes munkahelye
ken. Fő feladatunk a techm
kai feitételek javítása mellett, 
hogy az oktatást ne hanyagol
juk el egy pillanatra sem. 
Vizsgáljuk meg milyen intéz
kedéseket kell tenni a bal.ese
tek elhárítása érde>kében min
den technikai lehetőség 

lítási feladataiknak eleget tud
janak tenni. Ez a. hősies helyt
állásuk is bizonyítja, hogy ma.. 
gukénak érzik az országot. he
lyeslik pártunk po!itiká;át és 

(Folytatás a 4. Qtdalról.) 
második otJthont nyerhetné
nek, ahol biztooítható lenne a 
dolgozók szabadidejének kul
turált kihasználása. 

Pabst Béla, Somogy megye 
küldötte: 

Hozzászólásáiban a műszaki 
Ezínvona:l emelésével., az ön-

költség esökkentésével, s eb
ben a tevélkenységben a szak
szervezet szerepével foglalko
zott. Példákat sorolt fel a 
pécsi igazgatóság területéről, 
egynéhány műszaki probléma 
megoldásáról, s annak gya
korlati jelentőségéről. Java
solta, hogy a nagyobb góc
pontokon, ahol a személyi és 
tárgyi feltételek biztosítottak 
hozzanak létre társadalmi ak� 
tívá:kból músza:ki taruí."50t. 

Elmondotta, hogy a szak
szervezeti politikai iskolák 
szerepe megnött, közkedvelt 
lett alyan dolgozók előtt, aJk:ik 
eddig semmiféle oktatásban 
nem vettek részt. A jelentke
zők száma lényegesen na
gyobb volt, mint amenny:i,re 
számítottak. A munk.ísakadé
miákról szólva megállapította, 
hogy ezek szervezésénél a jö
vöben jobban kell táni.aszkod
ni a helyi múszaki értelmi
ségre, mert ezek közvetlen 
kapcsolatban vanrnik a dol.go
.zó,kkal, és a helyi problémáik 
jó ismerői. 

igénybevételével. 
A lakáskérdésről szólva el

mondotta, hogy a megyék kö
zött is nagy aránytalanság ta
pasztalható A kislakásépítési 
akciót erőteljesen szorgalmaz_ 
ni kell. - Meg keU mondanom 
- folytatta -, elrendeitem, 
hogy ezután minden nagyobb 
létesítményhez meg kP-lL ter
vezni a szolgálati lakó.sokat. 

jó munkájukkal segítik a szo
cializmus teljes felépítését -
mondotta. 

Nagyobb gondot a betegség megelőzésére 

A szén helyzet elemzése 
után így folytatta: - Elvtár
sak! Helyes a kérdésekröL be
szélni már csak azért is, hogy 
a küldöttek helyesebb tájé
koztatást tudnak. a.dni megbí

A munkaversenyről szólva, 
kitért az 1022-es kormányren
delet nyújtotlfl segítségre, cél
zott itt arra. hogy hatátozot
tan körvonalazza a rendelet az 
egyes szervek szerepét a mun
kaverseny szervezésében. A 
továbbiakban arról beszélt, 
hogy núelőbb el kell érni, 
hogy a szakszervezeti bizott
ságok minden tisztségviselője, 
önállóan. öntevékenyen tud
jon dolgozni. Ez növelné a 

Krekó Ferenc Budapest kül
.dötte: 

- Eddig nem tuMu.k elérni, 
how a munkahelyek egész
ségügyi kőTiilményei előoogit-

•é� . � megbet.egedéook meg
elozeset - mondotta.. - Ezért 
feladat, how a. s=ksze-rve
zeti bizotuágok, a munká.mé, 
ddmi bizottsággal együttmu'"'
ködve, áUa.ndóan vizsgálják a 
megbetegedé�k okait, forrá
sait, tel1!/<l'll.ek intézkedéseket 
azok megszüntetésére. Kísér
jék fÍ!ll/elemmel, h0{11J a s.zol
gáJati f6nökség gondoskodik-e 
.a hiánv<>sságok megszü.111teté
aéról. 

A betegségmegelőző felada
tok kö.zöt.t másilk fontos ten
ni való az üzemi orvosok 
mu.nlkája színvona1á111ak eme
lése. A társadalomhiztosHátli 
tanácwk:na!k jobban igénybe 
kell venni az üzemi orvoso
lrat, a betegségek mcgelózé
eéért, a foglalkozási ártalmak 
meg:s,züntetésért folyó harc
ban, vala.mint a még munka
képes, de idült beteg és csök
kent munkaképességú dolgo
zók gondozásának megszerve-
2lésében.. Növelni kell az 
ii7l6md orvosok feleló&ségét az 
új fel.vételelmél, biztosítani 
kell SWI'06abb kapcsolatukat 
a rendel öiln tézetekkel. 

Kérte, hogy az Egészségügyi 
Mirusztéri um ne zálikózzon el 
a vasútegészségügyi szolgálat 
megelőző és gyógyító orvosi 
óraszámának emelése elől. 
Hangsúlyozta a társadalom-

biztosítási tennivalók társa- zótkna.k és az egész vasuta.s
dalmasí.rá.sána!c font-OSSágát, társadalmat a helyes irány
majd a balcsctc'k problémáira ban tudják informálni. Gon
tért át. Kifogásolta. hogy ma do!om, hogy az elkövetkezen
is meg,történ:ilk, hogy egy új dő években, az új központi 
létesítmény szociális létesfté- vezetőség és valamennyi szak
sei néhány évvel az üzembe- szervezett funkcionárius, meg- szakszervezeti biz.ottságok te

helyezés után szúkké V>i:lnak. megadja a vasút vezetésén.ék, 
l 

kintélyét. s még nagyobb se

Ott hoznak létre munkásvé- mind azt a segítséget, amit az gítséget tudnának adni a szak-

delmi létesítményeket, ahol elmúlt időben megadtak, s vonali vezetés munkájához. 
arra szükség nincs, másutt a.miért mégegyszer köszöne- Végül kifogásolta, hogy bár 
viszont a legelemibb ilyen lé- tet mondok az elvtársaknak. szavakban és a legtöbb helyen 
tesítmények sincsenek. meg. Szabó Albertné, Komárom tettekben is megnyilvánul a 

Kondorosi József, Csongrád megye küldötte: nők egyenjogúsága, mégis ke-
megye kiLl.dötte: - Kongresszusunk olyan vesll, hogy megyéjükben 

Bevezetőben a megyei bi- időszaJcban ü1ésezik, amikor mindössze három nő tölt be 

z.ottságok munkájával a szak- 1 
a �asuta.sok tízezrei im�r he- ga�aSá.g�. vezető funkció:, 

szervezeti munka társadalma- · tek óta kemény harcot v11,na.k akik kozul a legmagasabb 1s 
sításának jelentőségével fog- a zord időjárással, hogy szál- csupán múvezetői beosztású. 

lalkoz.ott. Beszélt arról, hogy 
javitani kell a tájékoztatást. a 
tapasztalatok alapján körvo
nalazni a középszervek tevé
kenységét. 

A bérkérdés néhány problé
májának felvetése után, a la
káskörülményekról szólt. kér
ve, hogy a szövet.k�eti lakás
építkezéshez nyújtsanak na
gyobb segítséget. F igyelembe 
kell venni a ruházati rende
let megjelenése óta történt 
változásokat. s ennek alapján 
módosítani a rendeletet 
mondotta -. majd az állami 

A szocializmus az emberek 

gondolkodásmódjában is jusson győzelemre 

Varga György, a SZOT tit
kára: 

- A központi vezetőség 
írásban előterjesztett jelen
téS€vel, a ha:táro:tati java.31,at
taJ és a szóbeli beszámolóval 
egyetértek. - kezdte hozzászó
lását. - A Szaktanács titkár
sága úgy ítéli meg a vasutas
szakszervezet legutóbbi kong
resszusa óta végzett munká
ját, hogy tevékenységével 
eredményesen segítette elő a. 
szakszervezetek XIX. kong
resszusán hozott határozatok 
megvalósítását. A oo.suros
szakszervezet részes azoknak 
az intézkedéseknek a. megho

' zatalában, amelyek e.-edmé
nyeként javultak a vasutas 
do!gozók. élet_ és munkakö-
rülményei. melési, gazdasági szervezési 

oktatásban részvevő dolgozók 
nevében kért nagyobb segít
séget a szolgálatmentességet 
illetően. Végezetül a szocialis-
ta brigádok néhány problémá
járól beszélt. 

A �elenl.egi wngresszus 
kérdésekről, ame!yek össze-

munkájat értékelve, azt l.ehet 
függnek a szocializmus teljes 

mondani, hogy hozzáértéssel 
felépítéséből adódó felada

és nagy felelősséggel tárgyal-
tainkkal. Helyes, hogy jól lát

ják a megoldásra váró kérdé-
ják ennek a kérdéskomplesz

seket. Az a vél.eményem, hogy 
szumnak a jelentőségét. 

ez a kongresszus ú;abb sLk.e- Ugyanakkor azt sem hagyhat

reknek eredményeknek vál- juk figyelmen kívül. hogy a 

hat a. forrásává, népgazdasá-
szocializmus teljes felépítésé_ 

gunlc egésze és a vasutas dol-
re irányuló törekvéseink nem 

gozók érdekeinek szempontjá-
kizáróla.a a szocializmus anya

ból eC111aránt. 
gi-műszaki bá�sána.k létre-
hozását, megteremtését téte-

Sokféle kérdés vetődött fel lezik fel. Egyéb körülménye
ezen a Jwngresszuson - foly- ket is alkalmassá kell tenni 
tatta. Ugy gondolom, a. leg- ennek a nagy feladatnak az 
fontosabb feladat ez évi ter- elvégzésére, következésképpen vünk megfelelő teljesítésének más módon érdemlegeseb-

Köszönet a vasút vezetőinek adott segítségért 
minden irányú elősegítése. ben és hatékomia.bban kell 
Ezért szükségesnek tartom fog'Lalkozni a politikai nevelő felhívni a figyelmet a. fegyel- munka kérdéseivel. 

Kos5a. István, közLekedés_ és 
postaügy, miniszter; 

Bevezetőben megköszönte a 
szakszervezet valamennyi ak
tivistájának a vasút szakmai 
vezetésének adott segítséget, 
a vasutasok önfeláldozó mun
káját a népgazdasági tervek 
teliesílésében. 

Az átszervezés kérdéséről 
szólva elmondotta, hogy a 
vasút vezetésében semmiféle 
generális átszervezést nem 
kívánnak végrehajtani. Itt
ott Persze ap1·óbb belső át
Sl.ervezésekre sor kerülhet, ha 
ezt egyáltalan átszervezésnek 
lehet nevezni. Néhány kisebb 
gazdasági vasúti vonalat meg 
fognak szUn tetni. egyes pá-

. lYamesteri szakasz.okat össze
vonnak, de az egészében erö
llteni fogja a vasutat. 

A gépesítés a vasúton is 
enre l)agyobb méreteket ölt. 
Ennek a konzekvenciáját le 
kell vonni. Nem lehetséges, 
hogy ugyanolíran módon. 
ugyanolyan területeken do1-
IOzzunk az új modern gépek-

kel, mint a régiekkel. Ennek 
ellenére semmi olyan átszer
vezésre nem kerül sor. amely 
bárkinek a jol!állását. beosz
tását. rangját. címét megvál
toztatná. 

A balesetekről szólva kiie
lentette: - Véleménuem sze
rint zömmeL technikai fogya
tékossáQaink okozzák a. bal-

mezett, áldozatkész munkára, 
lehetőségeink. tartalékaink 

El keU érnt, h0{}1J a szo-

f ltá á • 
cializmus ne csak a gazdasag!, e r sara és kiaknázására, a termelési viszonyok, hanem annál i_s �nk.ább - mert mind az emberek szemléletében is az ed�'?' 1;,ta m�tat1a .. - i_!ue:i gondobkodá.smódjában is győ� 

ta;;talek.ok a �•asut teruleten is zelemre ,·usson Ez z 1 • bb boven vannak.. 
· ega a 

. . olyan fontos feltétele további 
. . � mu;1kaverseny problema-

1 

épitőmunkánk sikerének, 
Jarol �zolva el_mo_ndc.tta. h:ogy mind a. gazdasági-termelési 
a vasut adottsagamak legiob- kérdések eredményesebb 
ban me�felelő versenyt kell színvonalasabb megol.dása. ' 
szerve�m. s olyan módszereket Ha ezt a kérdést nézzük lát keresm, amely a legalkalma- juk hogy lcr • tű , -
sabb a dolgoz?E: aktivitásána_k nyoÍult fel!�a�t i:lent.

es
D� 

kibontako�tasara . . Nyomaté- többi szakszervezetnél is 
kosan íelh1".ta � íigye�et a másképpen jelentkezik ez a 
t

�r�eny feltételeinek biztosi- vasúton, hiszen a vasút dol-asara. gozói naPQnta tízezrekkel és 
A balesetekk�l ös_sze�üg�é�- százezrekkel vannak kapcso

be:' a b,_ztonsag iav1tásarol latban, beszélgetnek velük . 
szolott. kiemelve, hogy mm- Nem mindegy számunkra 
den múszaki és egyéb intéz- hogy ezek a kápcsolatok ml� 
kedésen túl, óriási a jele_ntő- lyen politikai és egyéb látó
sége_ a� . e;11berek szemlelete körben alakulnak, bonyolód
meg.1av1tasanak. annak, hogy nak le. 
az _eg�más iránti . . �ölcsönös fe- Ezután elmondotta. hogy a 
le_lossegre nevelJük a dolgo-

1 

VIII pártkongresszus hatá
zokat. rozatából adódóan tovább fog 

- Sok szó esett a tanács- bővülni a szakszervezetek ha
kozás folyamán azokról a ter- tásköre, jogköre a dolgozók 

núndennapi munkájával ösz-

1 

la), Varga Sándor (Sz.olnok), 
szefüggő .kérdésekkel. Ezzel <.:seh János (Somogy), Baki 
kapcsolatban hangsúlyozta a Károly (Budapest). Marosán 
felelősség bővülését a munka Pál (Hajdú-Bihar), Bakos Sán
színvol!.ala emelésének fon- dor (Vas). Bali Ferenc (Bu
tosságát. Beszédét a Szakta- dapest), BaLá.zs Pál (S2abolcs
nács üdvözletének tolmácso- Szatmár), Maráczi Vi/Ctor (Za
lásával fejezte be. Ja) Görömbölyi Gyula (Bor--

Meggyes István, Budapest sod), Váczi Jánosné (Buda-
küldötte: pest), Németh Ilona (Zal�l: 

Hozzászólásában a moz- Kovács Lajos (Vas), Sza.tman 
donyvezetői utánpótlás kér- Bertalan (Budapest), Balogh 
désével foglalkozott. Aggo- Istvánné (Hajdú-Bihar). Jávor 
dalmát fejezte ki afelett, hogy G!Jula. (Borsod). Bódogh Mi 
egyre kevesebb fiatal vá- hály (Tolna), Németh Arpá'd 
lasztja élethivatásul a moz- (Zala), Hoffmann József 
donyvezetői szakmát. Szóvá (Veszprém), Nagy Gyula. (Vas), 
tette, hogy a menetsebességek Orbán Győző (Győr-Sopron). 
növekedésével. nem emelke- Eig! Róbert (Budapest). Czeg
dett a szénkiszaQás. Igy nagy lédi Sándor (Hajdú-Bihar). 
volt a túlfogyasztás. A szén HQzzászólásaikra a választ a 
núnősége romlott. ugvanak- Magyar Vasutas-ban közölni 
kor a vonatok sebességét nö- fogjuk. 
velni kellett. Kérte a szén A felszólalásokra szabó An-
minőségének javítását, hiszen tal fötitkár válaszolt. - Ha 
a rossz szén a gépet is ron- figyel.emmel kísérték a hozza
g�lja. A . nagy hői�gadozás szoLásokat, de a. oeszélgetesek 
kovetke2l!.ében a kazanok tá- alapján is az derült ki, hogy 

,, ,·==-.,... 1 a kongresszusunk munkaerte-
. k.ezlet jellegű volt. Ez azt je
' 1 lenti, hogy kevesebbet foglal
, \ kozunk és hivaLkodunk az 
· eredményekkel és többet a. hi

! bálck.al, a tennivaLókkal, azért, 
hogy azokat ismerve. hatásait 
számításba véve a. következő 
időkben meg tudjuk szüntet
ni - mondotta bevezetőpen. 

A név szerinti, részletes vá-

1 
Jaszolás helyett három téma
kör köré csoportos1totta va
laszát. Az egyik ilyen téma 

[ a balesetek problémája volt. 

1 
- Nagy teret kapott a bal.

eseti kérdés és igazán őrülök. 
annak, hogy ennyire felelős

i ségteljesen foglalkozott ezzel 

1 

a kongresszus - mondotta. 
gulnak és ös.:5zehú_zódnak. - Azt hiszem, hogy a szer
Ezért fordul elo szamtalan vezeti és praktikus kérdése-
kazán:epedés, tűzszekrény- 1 ken kivü.t az elkövetkezenaő 
repedes. időben l.egnagyobb feladat a 

-: -".!- mozdonyvezetőkben és nevelés problémája. Ahhoz, 
a futokben �".g v�� az aka- hogy a célkitűzéseket meg tud
rat h;Ogy min.el tobb szenet juk valósítani, magasan kvali
takantsanak meg, de sajnos, fikált, magas műveltségű. sok 
rossz �zénb�l. 1;1indig több o!daLúan képzett és szél�s lá: 
fogy, mint a Jobol - mondot- tókörű emberekre van szük,
ta. • . ség. Nincs szebb feladat a 

.. s:wva tette, h� az utazó- szakszervezeti mozgalom szá
k?z.on�ég nagy resze nem mél- mára, mint hogy azoknak az 
tál_:Y?l�a a vasuta_s�knak 8: z.ord elvtársaknak., akikkel együU 
1d�J_arasban tanus1tott mun- doLgozun.k, anya.oi és szelle
kaJat. Az_ utasok érdekében mi f,eJemelkedését ffli1� 
f<;>ganatos1tot� !:>iztonsági in- eszközzel elősegítsük. 
tézkedések Játtan is felhábo-
rodik. Kérte a szakszervezet Koss". elvtárs hozzászólásá
vezetőségét, hogy minden esz- ra val�sz.olva elmondotta, 
közt használjon fel arra hogy hogy talalkozik a véleményük 
tudatosítsa az utazóközönség a . vas.út szer:vezeti vá.ltozá
előtt a vasutas dolgozók mun-

, 
sait, valanunt a csokkent 

káját s azt, hogy a vasutasok munkaképességú dolgozók 
örülnek a legjobban annak, problémájának megoldását il
ha zavartalan, késésmentes a letően. Szóvá tette, hogy a la
közlekedés. káshelyzet rossz voltához hoz-

A továbbiakban a szociali.s- zájárul az is, hogy a közleke
ta brigádok munkájával fog- dési tárca nem adott hitelt 
lal.kozott. kérve a mozgalom lakásépítkezésekre. 
eredményesebb viteléhez a Végezetül köszönetet mon
::

lgálati vezetők támogatá- dott mindazoknak, akik a 
Megyes István elvtárs hoz-

kongresszus előkészítésében 
zászólása után az elnök az idő - núnd a tézisek megvitatá-
előrehaladottsága miatt le- sa, az alap- és középszervek 
zárta a hozzászólásokat A választása során hozzászólá-
kongresszus titkárságához I saikkal. mind a technikai le
írásban juttatta el felszólalá- bonyolítással kapcsolatban -
sát Bornemissza Sándor (Szol- részt vettek. A válaszada� 
n�k).. Pintér Lajos • (Pest- után került sor az új közpon
Nograd). Magyar Istvan (Za- ti vezetőség megválasztására. 

Az új központi vezetőség tagjai 
Acs �olcli7.'lár (T{e1Jnf6ldi T. B. F. T.), Bán István (Szak

�rv
;

zeti ko7:po:1t/, Boni� La.jos (GYSEV Igazgatóság) Botos 0� (Pécs utőhaz), Csás:;ár László (Vasúti Főosztály) e iki La�os (Debrecen · �árm� Javító (_)V), l!:ber Endre (G�ng)'.os állomás, . Farkas Piroska (Ny,regyhaza állomás) Feleld P�I (_Kecskemet Pit. Főnöksé,g), Gelléri Józsefné (Vác Pft Főnokség), . Gróf . Jó�sef (Szaksz_ervezeti központ). Gulyás jános (Sza�szeiveze? k�zpont), Gyori Sándor Hajdúböseörmény állomas): Husz.a.r. Jozse� (Ferencváros fth.). Huszár László (Tapolca áll.!, Jubasz LaJOs (Borsod megyei bizottság). KaJcsa József (Szei.encs á1:[.J, . Katk� Elemér (Záhony áll.), Kinczli József (Baran;ya meg_vei bizottsag). Kondorosi József (Makó pft l K · 
rg

a o
,
enes (Miskol<; Hh), K� Imréné (Debrecen áll.), Ková�; usztáv (Záhony aL.), Kova.cs Lajos (Szombathely JJ. ÜV.J 

��ekó Ferenc �Szakszeryezeti központ), Kummer István (Vasúti �z�y), Lindner Jozsef (Vasúti Főosztály). Lovász Imre (HaJdu megyei bizottság), Meggyes István (Keleti fth ) M '  -
Gl'.'11� (Kis.k�nhal1;5 áll.). Nagy Tiborné (Nyugati á!L).' Ná�;; l\lat�as (�as_ut1 F_oosztályl, Németk Ilona (Zalaegerszeg ftll.), Orban Gyozo fGyor pft. fon.). Pammer László (Celldömölk :E;p F_n.), Pabst �e.la �Kaposv�r pf�. főn.). Pa.rU József (Budaoesti b1zo�). �alinka� Margit (Miskolc ig.), Pánti Béla (Vasúti 
�?5�Y), Pint� Ja�os (Dunakeszi JJ. űV.), Pintér Lajos (Vác-1atót áll.), Pogacs _Ro� (Bp. MAV F;pítési Fón.). � Kálmán (<?songrád . megye, bizottság), Simon György (Bátaszék áll ) Suno? 1:'.aJos (Landler �J. _űV.). dr. Soproni Jó7.'lef (Szaksz.e�� vezet, kozpont). _Szabadft Jozscf (Vas megyei bizottsá;;(), Szabári 
Bertalan (Háman Kató fth.). Szabó Albertné (Acs pft, VIII. pmsz.), Sza� Anta:) (Szaks�rvezeti közoont), Szöllősv Lajos 
(MA y. Kó:haz)

_. 
Szucs Istvan (Salgótarján fth.). Szücs Zoltán 

(V�uti Foosztály), Temesi Béla ctszakl JJ. OV.). Tóth Ferenc 
(Mtskok'.. �P- Főn.), Tuczai Gyula (Veszprém megyei bizott
ság), űrog1 József (MA V Tisztképző Int.). Varga Sándor (Kun
�zentm.ár�n ill.), Ver� Géza. (Nyugati áll.). Végh Ferenc (Fe
Jér_ megye; bizottság), ozv. V1day Károlyné <Békéscsaba fth ) 
Zsak Istvan (Szolnok JJ. ÜV.l. 

· · 
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AZ ÚJ KÖZPONTI 

VEZETŐSÉG TAGJAI 

Póttagoh 

Dell Józsefné (Ferencváros áll.). Farkas Kálmán (Doroi? 
fth.), Gyulai László (Dunaújváros fth.), Ignácz István (Nyugati 
r,,i:üszaki ��ocsiszolg. Főn.), Németh Árpád (Nagykanizsa áll.), 
P1pus ctyorgy (Dombóvár fth.). Szendrei Sándor (Mezőhegyes 
pft.), Tóth Kálmán (Hatvan Pft. Főn.). Váczi Jánosné (Land
ler JJ. űV.). 

Az új SfSÚntri;:ssgiiló bissotts,íg tagjai 

. <?5óti István (Vasúti Főosztály). Deák Ferencné (Bp. Anvag
ellátas, Igazg.), Erdei Lajos (Landler JJ. OV.). Héja Gyula 
(B. V. K. H.). Vörös József (MAV Nyugdíj Hivatal). 

Póttagoh 

Borza Dez.só /Bp. MA V Igazg.), Török Károly (Bp. Krisz
tinavárosi Pft. Főn.). 

A köfSponti .:essetőség első ülése 

A kon.gresszus befejezése Az elnökség póttagjai: Pin-
előtt az új központi vezetőség tér János, Szabó Albertné, 
megtartotta el.só ülését, ame- Végh Ferenc. 
lyen megválasztották a szak- A szakszerYezet elnökévé 
5zcrvezet elnökségét. Végh Lajost, alelnökké Pá.ntl 

Az elnökség rendes tai?jai: Bélát, főtitkárrá Szabó Antalt, 
B<'n, Is'.vá.a, Felcki Pál, Gróf titkárrá dr. S01,roni Józsefet 
Józce!, l�u,:::S.r Józs:)f, I[rckó választották. A számvizsgáló 
Ferenc, Lindner Ji\zsef, Parti 

I 
bizottság elnök;e Csóti István 

József, Pánti Béb, Pc,gá.cs Ró- lett. 
zsa, clr. So:mmi József. Sza- 11. kong>resszus Végh Lajos 
b:> A•·bL Temesi Bél1, Orö� elvtárs z,írszava után, az In
Józscf, Végh L::hs, Z3ák Ist- j ternacionólé eléneklésével ért 
Ván. véget. 

MAGYAR VASUTAS 

Távirat a Szakszervezeti Világszövetség 

szakmai tagozatához 
A kongre56Zt.Js résztvevői az mindent megteszünnc a prole

alábbi táviratot juttatták el a tár internacionalizmus ápolá
közlekedési, kikötői, szállítási sa, a nemzetközi munkásegy
és halászati do1gozók szakmai ség megerősítése és a béke 
tagozata prágai titkárságához: ügyében. Ennek érdekében 

A magyar vasutaook szak- do.l,gozunk a Szakszervezeti Vi
szervezetének VI. kongresszu- lágszövetség és a szakmai ta
sán részt vevők forró testvéri gozat határozatainak mind tel
üdvözletüket küldik a szakmai jesebb végrehajtásán. Biztosít
tagozat titkárságának és álta- juk Önöket, hogy a határoza-
la a szervezet valamennyi tok megvalósításában a ma-
ta.gjának. gyar vasutasokra mindenkor 

A VI. kongresszuson a vas- számíthatnak. 

1963. FEBRtJAll !. 

utas dol,gozók küldöttei fele- Kívánjuk, hogy a nemzetközi 
lősséggel tárgyalják awkat a munkásmozgalom e fontos ór
tennivalókat. amelyek végre- helyén végezzék munkájukat 
hajtásával hazánkban felépít- erőben, egészségben, és a szö
jük a fejlett szocialista társa-

, 
vetségbe tömörült dolgozók 

dalmat. Elhatározásunk, hogy érdekében érjenek el kiemel
országépítő munkánk mellett kedő sikereket. 

Az 11:szakl Járműjavító tánccsoport.fa na.o> tetszést aratott a 
kongresszusi küldöttek tiszteletére rendezett műsor keretében 
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,,Szakszervezeti m.unkáért" 

jelvény adományozása 

Jó eredmények a Dunakeszi 
Járműjavítóban 

A Minisztertanács és a 
A Szakszervezetek Országos ván, Hatvan állomás szb-tit- szar vándorzászlójával ki

Tanácsának Elnöksége az ered- kára, Farkas Kálmán, Dorog tüntetett Dunakeszi Jármúja
ményes szakszervezeti munka fűtőház szb-titkára, Huszár vító dolgozói 1962-ben is pél
elismeréséül „Szakszervezeti László, Veszprém megyei bi- dásan teljesítették tervüket. 
munkáért" kitüntető jelvényt zottság elnöke, Győri Sándor, Kiemelkedő teljesítményt 
adományozott az alábbiaknak: Hajdu-Bi<har megyei bizottság nyújtottak a 18 darab Aah-ko-

Arany fokozat 

Bán István, a szakszervezet 
szervezési és káderosztályának 
vezetője, Gulyás János, a szak.. 
szervezet kultúmevelési � 
sportosztályának vezetője, Hu
szár József, Ferencváros fűtő
ház szb-titkára, Lovász Imre, 
Hajdu-Bihar megyei bizottság 
titkára. 

Ezüst fokozat 

Gellért László, Debreceni Jj. 
OV. szb-titkára, Finta Kál
mán, Csongrád megyei bizott
ság munkatársa, Szuromi Ist-

elnöke. csi elkészítésével. Erre a mun

Bronz fokozat 

Tóth Lajos, Dunaújváros ál
lomás szb-titkára, Tóth III. 
András, Keleti állomás szb
titkára, Szúcs István, Pest
Nógrád megyei bizottság elnö-

kára csak a múlt év' második 
felében kaptak megrendelést, 
december 28-ra mégis határidő 
előtt befejezték az új első osz
tályú személykocsik gyártását. 

Romek Géza asztalosbrigád
ja december 22-én befejezte a 

ke, Nagy Gyula, Vas megyei 18 Aah-kocsi szerelési mun-
káit. A Romek brigád már a bizottság munkatársa, Jávor III. negyedévben is első volt 

Gyula, Miskolc fűtőház szb- az asztalosbrigádok versenyé-
titkára. ben. Mongol Béla csiszolóbri-

A kitúntetéseket Varga gádja 107 százalékra, Laczkó 

G .. lvt. SZOT 
n-i István galvanizálóbrigádja 

yorgy e ars, a 1 104 százalékra teljesítette de-
kára a szakGzervezeti kong- cemberi tervét. 
resszus idején adta át. fgy sorolhatnánk a többi 

brigád nevét is, mert szinto 
valamennyi kitett magáért, 
hogy a Dunakeszi Jármújaví• · 
tó az 1962. évi eredmények 
alapján is méltó legyen a ki• 
tüntetésre, 

Pintér Lajos 

100 TONNA KAPACITÁSÚ 

VASÚTI KOCSIK 

A lengyel szvidnicki vagon. 
gyárban a közelmúltban meg. 
kezdték a 100 tonna kapaci• 
tású tehervagonok épltéséL 
Ezekhez a kocsikhoz különle
ges berendezéseket szerkesz
tettek a kirakodás megköny
ny!tésélhez. Az új automatikus 
vagonkirakó-szerkezetek se
gítségével egy egész szerel• 
vényt 40 perc alatt ki !ebe$ 
rakni. 

.A zord időjárásban dicséretesen 
helytálló vasutasok kitüntetése 

János bácsi nyugdíjba készül 
A központi mozdonyirányító !kis szobáiá

bam a nyugdíjba készü!ö Bognár János mú
szaJci feWgyelóveJ, beszélgetünk, Debrecen, 
Szeged után az örökké nyugtalan pesttek 
sza.kították meg beszél.getésünk.et. Tanácsot, 
rende-Lk.ezést kértek. 

éjszakai úton,. Kék munkaruhám alig állt&, 
úgy dagadt. a mellem a büszkeségtől. A su
gárvetóm és a fékem jó volt, a kedvem fék• 
telen. Fürge nyulak, karcsú őzikék röppen
tek át itt-ott a pályatest felett. Pompás lát
vány voit a szikrázó olvtóberi ég s a távoli 
falvak. fényei . • , Hatalmas szinpadképne14 
túnt az egész, melyhez a zenei aláfestés! G 
gép zaja, s a kerekek csattogása szolgá./.tatta. 

Az 1962/63. é,ri zord időjá-
1 

ván pályamunkás, Ferencvá-
1 

Békéscsaba fth., Nagy Károly 
rásban a vasút területén ki- ros pft., Hencz István előmun- mozdonyfútő, Nagykanizsa 
e�elkedő t;:,vélrnn)'.s�get, :anu- kás Kaposvár pft., Komlósi fth .. �zegvári József 1no.!"'1ony
s1tó d?lgo:okat k1tunte

-_
es�en Lajos váltókezelő, Bocskai- v�'.'e!o, '(eszprém-kulso fth; 

részes1tettek. A k1tuntetése,,et 1 t H Tóth Pál ktatT t Boka Karoly szakaszkezelo 
Kossa István közlekedés- és rer • ·, . 0 , o,isz • pályamester. Békéscsaba pft., 
postaügyi miniszter, ,-alamint R;arcag �ll., _Mezei Isti-an tol�- Bozó Vilmos szertári munkás, 
dr. Csanádi György miniszter- tasvezeto, Papa áll., Fento-r Ja_ Déli szertár, Antalóczi József 
helyettes, a MAV vezérigazga- nos pályamester, Ómiskolci pályamunkás, Debrecen-1$za
téja a szakszervezet VI. kong- pit., Kémeth Istt,án pálya- ki pft., varga II. János kocsi
resszusa első napi tanácskozá- munkás, Pécs pft., Bödócs lakatos Miskolc fth Hidas 
&ának befejezése után adta át. Sándo-r mozdonyvezető, Szom- Zoltán' szakaszkezelő 

.
_. pálya

bathely flh., Farkas Imre ko- mester, Angyalföld pft. Né
csimester, Kaposvár áll., Pal- meth I. László tolatásv�ető, 
kavics Imre blokkmester, Celldömölk áll. Mátyus And
Szombathely TBFF. Lővei Jó- rás szénszerelő' munkás Deb
zsef váltókezelő, Miskolc-Ti- recen szertár ifj. Fo-rgó 'István 
szai, Nagy Lajos távközlőmes- pályamunkás'. Miskolc 11:pítési 
ter, Szombathely TBFF, Bo- Főn. Stefanik György tolatás
zsoki József tolatásvezető, vezető, Békéscsaba áll., Ughy 
Szombathely áll., Haluska János vonatvezető Dombóvár 
Andr�s pályam�nkás, Nyír- áll., Misurák Lá;zló pálya
egyhaza, pft.. Batori Gyula munkás, Omiskolci pft., Marsi 
mozdonyvezető, Miskolc fth., Gyula csoportvezető, Debrecen 
Tóth II. Lajos kocsirendező, ig., König Károly távközlő 
Nagykanizsa áll., munkás, J. B, F. F., Papp Imre 

Mm1kaérdemérem 
kitüntetést kapott: 

Tóth Vendel tolatásvezető, 
Dombóvár, Sólyomvári Ká�o!y 
kocsirendező Miskolc-Tiszai, 
Kóbo,· Isfrán pályamester 
Szombathelyi Pft., Szigeti Ru
dolf mozdonyvezető. Pécs fth., 
Tarczi Ottó művezető, Celldö
mölk J;;pítési Főnökség, Rosta 
Gyula, pályamester, Dombó
vár prt., Balázs Ferenc moz
donyvezető, Ferencváros fth., 
Károlyi Gyula mozdonyvezető, 
Celldömöll, fth. 

Miniszteri dicséretbnn részesült: 

Berényi Imre munkavezető, 
Kiskunhalas Pft., Chudik Ist
ván mozdonyfűtő, Ferencváros 
flh., ifj. Horváth József tér
közőr. Nagykanizsa, pft., Tassy 
Mihály mozdonyvezető, Sze
ged fth., Sikur Mihály előmun
kás, Krisztinavárosi pft., Far
kas István előmunkás, Celldö
mölk J;;pftési Főnökség, Babos 
József szénszerclő, Hámán 
Kató fth., Szaleá!i Ferenc moz
donyfűtö, r:,zeged fth., Kovács 
István mozdonyvezető, Nagy
kanizsa fth., Németh VI. János 
váltóőr, Szombathely áll., 
Gyarmati József pályamester, 
Pécs pft., Kassai József vonat·· 
vezető Szeged áll., Tóth V. Já
nos kocsimester, Ferencváros 
áll., Miszner Gyula mozdony
vezető Kaposvár fth., Jobbá
gyi Jó�sef szénszerelő munkás, 
Szeged rendező pu., Tóth Ist-

Vezérigazgatói dicséretben 
résiesült: 

Büki József szolgálatvezető 
váltólrnzelő, Szombathely áll., 
Tölgyesi János vágánygondo
zó, Kaposvár pft., Brenner 
Zoltán mozdonyvezető, Keleti 
fth., Balogh Sándor vonatme
nesztő térfelvigyázó, Miskolc
Tiszai, Róka Béla mozdonyve
zető, Nagykanizsa fth., Nyúl 
Kálmán pályamunkás, Szom
bathely pft., Simon József sza
kaszkezelö pályamester, Hat
van-Salgótarján pft., Majzik 
József szertári munkás, Keleti 
szertár, Bielik Pál mozdony
vezető, Békéscsaba fth.. Nyit
rai György mozdonylakatos, 
Bátaszék fth., Apágyi István 
kocsimester, Ferencváros áll., 
Farkas Sándor kocsirendező, 
Pécs áll., Buzgány József vál
tóőr. Vésztő áll., Tarjányi Já
nos mozdonylakatos, Miskolc 
fth., Marthy János csapatveze
tő előmunkás, Dombóvár pft., 
Szántó Vilmos mozdonyfűtő, 

mozdonyvezető, Békéscsaba 
fth., Tóth István lakatos cso
portvezető, Veszprém-külső 
fth., Jancsó Jenö motorvezető, 
Nyíregyháza Kisvasút fth., 
Kálovics Ferenc pályamunkás, 
Nagykanizsa pft., Palányi Gé
za pályamunkás, Szombathely 
pft., Szentpéteri Sándor mo
torvezető. Nyíregyháza, Kis
vasút fth., Galambos József 
forgalmi vonalbiztos, Szombat
hely ig., Kerékjártó József 
mozdonyfútő, Miskolc fth., 
Németh Lajos mozdonyvezető, 
Celldömölk fth .• 
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Vállalat 

Budapest. vn. Rákóczi Cit 54. 

=kra Lapnyomda 

- János bácsi! � hallottuk a hangszórón 
át a. barátságos kérelmet - Rákosrenáezö 
szorul. Honnan kaphatnánk két gépet? 

S ő vála.szol,ga,tott, utasított, intézkedett. 
Meg-látszott ezeken a.z in,tézkedéseken, hogy 
Bognár János már 45 éve dol{}ozik a vasút
nál, alaposan i.s,meri a vasút von,tatási hely
zetét, problémáit. Szép és érdekes munkája 
van. Most mink.et mégis az érdekel, hogyan 
indult el 1917-ben a zágrábi főmúhe!yböl 
egy 15 esztendős géplakatosinas, ak.it wk-kor 
még Bognár Jancsikának hívtak • .• 

- Még a monarchia. icLején léptem vasú.ti 
szoLgálatba. Apám mozdonyvezető vc,Zt. 
1919-ben Dombóvárra helyezték. Ifjúm•,n
káské-nt ott is,nerkedtem meg az éledező 
munJ/cásmozga.lommal. Ezekben az években 
kötöttem örök barátsá(l()t a mozdon,yokkal -
kezdte Bognár János. 

A lakatosévek után Miskolcra kerüit moz
donyvezető tanulónak. JeJ,esre vizsgázott. Tiz 
e:_zte�je volt már vasutas, amikor egy de
rus aszi napon, végre gépre került. 

- Kinevet, ha elmesélem a.z első utam 
történetét? - kérdezte nevetve de választ 
sem várva, folytatta: - Diósg;ö.r felé vit· 
tem életem első vonatját. Talán azóta sem 
éreztem magam olyan erősnek, mint azon az 

Figyelena! 

E/ábrándozott, mint egy poéta. Azután a3 

újabb munkásévekról beszélt. Bánrévére ke· 
rüit, majd onnan Budapestre a Keleti pti• 
lyaudvarra. Szerelmese volt a gőzmozdo-,iy. 
nak, cLe akikor már öt i.! csábitgatta a vil.!a• 
mosmozdony, mint a húséges férjet a cifrti 
szerető. Nehezen tudott választani. de azért 
megszerezte a villamosmozdonyvezetöi /:.épe
sítést. S amikor megnyiU az első viUamo.sí
tott vonal 1933 után viilamosmozdonyra ke• 
rüit. 

Néhány évvel később kitört a háború, -ne
héz évek következtek. A felszabadulás után, 
ahogy megindult az élet, az elsők között ke
rült a központi mozdonyirányítóba. Azóta iti 
dolgozik. 

- Most, hogy ;anuárban „kitelik az !dö,n� 
- mondta János bácsi -. sokat fogla?koztat 
az a gc,ndolat. kibírom-e vasút nélkül? Egy 
viga.-;zom van. hogy éppen a kilépésem ide
jére várjulc a kis unokám születését. Egy 
7:':°Zdonyvezető megy, egy mozdonyve=etJ 
3011, • • • - tette hozzá derúsen egy leend6 
-nagyapa minden büszke5€gével. 

- g. j. -

Utasszámlálás 

. -::- Bocsá'!-at, váltótisztogat6 Va'71/ önauilkos- - Ne tessék beírni ezt a leszálló utalt. 1elolt tetszik lenni? mert megtudják, hof711 ide ;ár a Julis .,. 
(Pusztai Pál rajzai) 
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A VÁLASZTÁS 

HARCBAN A ZORD TÉLLEL 
• 

Február 4-én, a kedvezőtlen időjárás ellenére csupán nyolc perc késéssel érkeze't 

pályaudvarra a bátaszéki személyvonat. A képen Gallér István fűtő a hosszú út 
a orn

nyomait 

igyekszik eltávolítani a mozdony kerekeiről. 
(Riportok a 3. olda.lon.) (MTI Foto, Lajos GyÖTg,y felv.) 

A Szakszervezetek Országos Tanácsának felhívása az 1963. évi 

népgazdasági terv megvalósítását segítő munkaversenyre 

Példás munkst vé;izett a 
tagköny\ cserénél az alsóörsi 
szakszervezeti bizottság. Ope
ratív bizottságot szerveztek. 
amelynek irányításával a bi
zalmiak is részt vettek a mun
kában és valamennyi f�lad�
tot határidőre végeztek el. 
Különösen jól dolgozott HO'T
tobá1711i Jánoa gazdasági fele
lős. Dicséret illeti Bognár Zol
tán, Sulyok Jánoa és Hon,át1' 
f:va bizalmiakat I& 
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A VI. kongress;:us megtárgyaita a köz
P_�nti '?czetőségnek a két kongresszus kö
zott Vt.gzett munkájáról adott jelentését. 
Megá.ll.apította, hogy a magyar szakszer
vezetek XIX. kongresszusának határoza
tain. alapuló és az V. k,;mgresszuson elfo
gadott hotározatok helyesek voltak és 
alapjaiban, t:égrehajtottuk azokat. 

_A VI. kongresszus a jelentések és a 
vegz��t munl.a széles körű megvitatása 
alap3an a következőket teszi a központt 
vezetőség, valamennyi szervezet felada
tává: 

I. 

A vezetés uínwonalának emelésével, 
• uenezeti élet erősítésével kapcsolatos 

feladatok 

MAGYAR VASUTAS 

A Vasutasok Szakszervezete 

VI. kongresszusának határozata 
1. Felül ken vizsgálni a vasút jelenlegi 

tervezési rendszerét és a tervek megala
pozottsága érdekében meg kell tenni a 
szükséges intézkedéseket. A tervek lebon
tásának jelenlegi módszerét reálisabbá és 
rugalmasabbá kell tenni. 

2. A szakszervezet tevékenységének kö
zéppontjában a vasút második ötéves ter-

tei;ékenységet mindenben alá kell támasz
tania a tudományos kutatásnak. A rasút 
összes feladatainak végrehajtása .�orán 
biztosítani kell a tudományos kutatás és 
a gyakorlati élet szoros kapcsolatát. 

1 1 1 .  
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7. Javítani kell a 1:asutas dolgozók la
káshelyzetét elsősorban a szövetkezeti és 
kislakásépítés keretén beliilí nagyobb vas-
1das létszám biztosításával. Az állami erő
ből épült lakások elosztásánál növelni 
kell a vasutas dolgozók arányát. Ehhez a 
KPM is biztosítson sokoldalú segítséget. 

8. Többet kell törődni a nyugdíjkorha
tárhoz közeledő dolgozókkal és meg kell 
szervezni az üzemi nyugdíjelókészítést. 
Mindazoknál a szakszervezeti bizottságok
nál, ahol a létszám indokolttá teszi, nyug
díjelőkészítő albizottságot kell létrehozni. 

9. Az üdülés jutalom-jellegének ki
domborítására és nyilz:ánosságának bizto
sítására nagyobb gm"!'>t kell fordítani. A 
rendelkezés-re álló anyagi eszközök figye
lembevételével nöi;elni kell a gyermek
és családos üdültetést. 

vének a népgazdaság érdekeivel összhang- A vasutas dolgozók 
A szakszervezet eredményes munkájá- ban való teljesítésére a mozgósító munka IY. 

no.k biztosítására feladatunk továbbra is. áll. A párt VIII. kongresszusára kezdemé- élet· és munkakörülményeinek javításával 

hogy a vasutas dolgozók közé vigyük a nyezett szocialista munkaversenyben elért kapcsolatos tennivalók F lad k d 1 'k •d I ' · • 
párt politilfáját. segítsük annak végrehaj- eredményeinket és versenylendületet to- e iltO a vasutas O gozo I eo ogiai, 

tását és javaslataikat, észrevételeiket to- vább visszük. Gondoskodni kell a verseny- A szocializmus teljes felépítésének fel- politikai, kulturális és általános müveltségi 
vábbítsuk a párt felé. A szakszervezet ben élenjárók erkölcsi és anyagi megbe- adatai összhangban vannak a dolgozók ér- színvonalának emelése terén 
feladatai évröl évre növekszenek. Mind csüléséről. Ennek érdekében magasabb dekeivel, mert a társadalmi termelés nö-
több, jelenleg még áUami szervek által s:ínvonalra emeljük a szocialista munka- vekedése teszi lehetvvé a reálbérek és Hazánk gazdasági fejlődésével párhuza
végzett tennivalókat kell megoldania. A rersenyt, az egyéni és szocialista brigad reáljövedelmek emelkedését, a szociális és mosan fejlödött a szocialista kultúra is. A 
növekvő feladatok parancsolóan követelik, - ezen belül a szocialista munka műhe- egészségügyi szükségletek kielégítését, a szocializmus teljes felépítése művelt, mű
hogy állandóan fejlesszük a szakszervezeti lye, szolgálati helye - címért folyó ver- munkásvédelem javítását. Fontos feladata szakilag képzett, öntudatos dolgozókat kí-
munka színvonalát. senyt. Javítani, színesebbé, ösztönzöbbé a szakszervezetnek a szocialista törvényes- ván. A szakszervezetnek ezért segíteni 

1. Tovább kell növelni a szakszervezeti kell tenni a verseny nyilvánosságát. ség betartása feletti őrködés. kel! a vasutas dolgozók politikai, világné-
szervezetek munkájának színvonalát, a 3. A 11mnlcások és műszakiak nagyobb 1 . A vas1itas dolgozók bérét a népgaz- zeti, szakmai nevelését, szocialista tudatá-
kollektív vezetés fokoeottabb érvényesíté• tömegeit kell bevonni a műszaki fejlesz- daság ipari szintjére kell emelni. Arra kell nak, erkölc;sének formálását. Növelni kell 
sével, a szakszervezeti demokrácia fejlesz- tés m_egtervezésébe. Szakértelmüket és ta- törekedni. hogy a rendelkezésre álló anya- a .felvilágosító munka hatékonyságát, har
tésével. mindezekkel mélyíteni a szakszer- pasztalataikat fel kell használni a műszaki gi eszközöl�et az átlagbérek növelése mel- colni a polgári-kispolgári ideológia meg
vezet kapcsolatát a dolgozókkal. A szak- fejlesztési tervek megvalósítására, a mű- lett az aránytalanságok felszá1nolására nyilvánulásai eUen. 
szervezeti szervek alapvető feladatává a szafrí és technikai berendezések. munka- használjuk fel. Emellett olyan bérrend- 1. Az általános iskolába járók számcit 
határozatok végrehajtásának szervezését, folyamatok jtivítására, a beruházások és �zert kell megvalósítani, mely a gazdasá- 1965-íg kétszeresre kell emelni. Ezért nö
segítését és ellenön:ését kell tenni, önálló- felújítások korszerű kivitelezésére. gosabb munkára, a te1·melékenység eme- velni kell az üzemi iskolák és levelező ok-
1águk további növelésével. 4. A munka és üzemszervezés terén elért lésére, a magasabb szakképzettség meg- tatásban részvevők számát a forduló szol-

2. Emelni kell a központi 'l'ezetőség és eredményeinket 1,ovább fokozzuk és fon- szerzésére ösztönöz. gálatot. teljesítők között. Érvén11t kell szc-
bizottságai munkájának hatékonyságát tos feladatunknak tartjuk hatékonyságá- Felül kell vizsgálni a jelenlegi jutalma- rezni az oktatásban részvevő dolgozók tör. 

úgy, hogy tagjai a határozatok meghoza- nak növelését, a veszteségidők állandó zási és premizálási forrásokat, azok fel- vényben biztosított jogainak. 

talából, végrehajtásának segítéséből és el- csökkentését. használásának módszereit és megfelelő in,- 2. Az ismeretterjesztő előadások színro-

lenórzéséböl fokozottabban vegyék ki a 5. Gondoskodni 'kell az éves újítási fel- tézkedéseket kell tenni ösztönző hatásuk nalának javftása mellett törekedni keU a 
részüket. adatterveknek az eddiginél átgondoltabb fokozása érdekében. legmagasabb formát jelentő mu.nkásaka-

3 A t „ 1 ti . ll - , "bb . elkészítéséről és azoknak a dolgozók előtti z. A dolgozók munkakőriilményeinek démiák számának emelésére. Növelni kell 
· eru e Je egu es a tó i megyei ismertetéséről. A szakszervezeti bízottsá- a nyelvtanfolyamokra 3'árók számát. 

bizottság munkakapcsolatát szorosabbá k javítása végett minél előbb el kell érni a 
kell tenni.. Az igazgatóság egész területére 

go az tí.jításí feladattervek teljesítését a vasúti közlekedés területén is. hogy a mun- 3. A 1:asút növekvő szakkáder igényei-

k·t . d h  t 1 •  . . .1 . , . termelési tanácskozásokon tűzzék napi- kaidő általánosan havi 210 órára, ma,·d a nek kielégítése végett magas színvonalra 

ká
i, erJe

d 
oen a erme est, szocw ts es mun- rendre és ellenőrizzék. az elfogadott újí- kell emelni a felső- és középfokú oktatást, 

své elmi feladatok megoldását össz- tások bevezete'se't. 
népgazdaság többi ágával párhuzamosan k k , k ,  , , 'bbk , , 

ha ba • "tt k ll ' · " k  tovább csökken1·en. Felmérések alapJ'án a sza ·mun as epzest es tova epzest, az 
ng n es egyu esen e vegezniu · Fokozni kell az ú3'ítási propagandát és egész szakoktatás rendszerét. 
4 A ,.. t · ka d , - szintén a népgazdaság más ágaival • sza ... �zerveze i mun ere menyes- biztosítani az tiJ"ítófo széles ko···�í tapas�ta- 4. Tovább kell bo-víteni· a kult·uráli's i·n-

é · d kéb d 
' '  � párhuzam-0san - intézkedéseket kell tenni s ge er e en min azokon a helyeken, latcseréjét. Az újító mozgalmat a szocia- tézmények terii leti 1·eneaét, 1·avítani a vá-

1 l t ,  
· · 'l · l · t az egészségre ártalmas és nehéz fizikai a io a argyi es szeme yi, va amin az lista munkaverseny szerves részévé kell lasztott vezetősén. ek tevékenyséqét. A mu--

'b f lt't l k · 1 k' · l munkát véoző dolaozók munkaidejének ,., 
egye e e e e· is megvanna e, zser ei- tenni, ami[ erkölcsileg és anyagilag egya- csökkentésére. relödési intézmények műsorpolitikája ipa-
képpen. csomóponti szakszervezeti. szerve- ránt ösztönözni kell. K zod;on a nemzeti és munkásmozaalm1· u"n-
k t k ll l ·t h · övetlcezetesebben kell fellépni az in- < e e e re ozni. 6. A műszakfejlesztési. üzemszervezés!, nepekhez. A műrészeti csoportok t-,é-dokolatlan túlóráztatások ellen. A dolgo- �, 

5. A szakszervezet bővülő feladatainak újítási és az ezekkel összefiiggő feladatok zók törvényben előírt heti pihenőnapját 1,enységét az ilzemi élet szerves részé,:é 
sikeres megvalóstása érdekében tovább színvonalasabb megoldása, a vasút ilyen biztosítani kell. kP-ll tenni és gondot kell fordítani a mű-
kell növelni a szakszervezeti aktivisták és irányú munkájána k  segítése érdekében a vészeti csoportokban tevékenykedők ön.-
funkcionáriusok általános és szakmai, el- központi vezetőség mellett szakemberek 3· A törvényesség megszilárdítása vé- művelésére. 
méleti és gyakorlati felkészültségét. Ennek bevonásával állandó bizottságot kell létre- gett biztosítani lcell az egueztető bizottsd:- 5. Továb b  kell fejleszteni a po'itikai is-
érdekében biztosítani kell az aktivisták hozni. gok, a társadalmi bíróságok. a társadalom- kolák rendszerét. A tapasztalatok felhasz-
rendszeres oktatását. Növelni kell a tár- 7. A személy- és árufuvarozás termelé- biztosítási vitásügyi bizottságok, a társa- nálásáL•al a munkásszállásokon is meg 
sadalmi munka mozgalmi jeÍlegét, az ak- kenységét és műszaki színvonalát lénye- dalombiztosítási ellenőrzési albizottságok, ki>ll szeri,ezni a politikai iskolákat. 
tívisták fokozottabb megbecsülését. gesen meg kell javítani, ezen belül is el- a munkásvédelmi őrök tevékenységéhez 6. A könyi,tárak számszerű fejlesztése 

Ő b f b , és működéséhez szükséges feltétele. ket. ll 6. A tagság rétegeződése folytán többet s sor an a uvarozási se esseget, az üzem- me ett növelni kell az olvas6k számát. 
és rendszeresebben kell. foglalkozni a fia- biztonságot, a gazdaságosságot és a kul- 4- Tovább kell jarítani az iizemegész- E�nek eléréséhez feltéfümiil szii.kséges a 
tulokkal, nőkkel, értelmiségiekkel és a turált utaskiszolgálást. ségügyi helyzetet. Meq kell valósítani a konyPtári vropananda javítása, író-alva-
iyugdíjasokkal, fokozottabban segíteni Az áruforgalomban tovább kell fejlesz- szakszervezeti bizottságok munkásvédel- só-találkozók. könyvankétok rendezése. 
problémáik megoldását. teni a korszerű fuvarozási és az azzal ösz- mi és munkásellátási bizottságai, társada- 7. Az eqységes maqyar sportmoznalom 

7. A szakszervezeti munkában előtérbe szefüggő módszereket, az árukezelés tech- lombiztosítási tanácsai é.� az üzemi orvosok létrehozásával megz:áltozott feladatn'nkat 
nolo'g;a·3·a·t e's k d • · 't ,  't "közötti •obb együttműködést. ' k ll ld · h kell helyezni a bizalmiak tevékenységé- • a ra o as gepesi ese . , t1g11 ·e mego am og11, a vasutas dolgo-

s A a ·t ·  · ,  - k ka b t rtá 't Üzemi szinten kell megszervezn; az ;dt.' lt  ók l nek magasab b  színvonalra való emelését. · t.' su 1 3armupar r an a sa • ' • z sportmozga ma az átszen·ezés végre-

Tartalmasabb tájékoztatást kell részükre és jat•ítását elsősorban a területileg is jól betegek. foglalkozási megbetegedésben hajtá.sá1Jal továbbfejlődjön. 
adni és állandóvá tenni a velük való fog- eThelyezett javítóműhelyek modernizálásá- szenvedők és csökkent munkaképességű Ezért továbbra is hatékoniian kell fog-
lalkozást. Biztosítani kell, hogy a bizal- val kell biztosítani. Meg kell valósítani a dolgozók gond0zását. Elhelyezésük érdeké- lalkozni a sportolás jelentőséqénok tudcto-
mi csoport tagjait érintő valamennyi kér- vasúti jármifoek karbantartásána k  és ja- ben szervezetten kell feltérképezni azokat sításával. a dolqozók mozpósításával. a Ki-

v;tása'nak szak 't , 't a munkakörölcet. amel•.1elrben csak c.•o"k- l" l b b désben érvényesüljön a csoport tagjainak •- ost asa · ' • '' wn-mozqa om a evontak számának nö-
és a bizalminak a véleménye. 9. Tovább kell fejleszteni a vasúti pá- kent munkaképességű dolgozók fogtalkoz- t.'eUisével. az iizemi snort fejlesztésével. 

8. A KPM-hez tartozó valamennyi dol- lyahálózatot és tartozékait,, korszerű von- tathatólc. 8. Tovább kell n<'lesíteni nemzetközi 
gozót együttesen érintő problémák meg- tatási módszereket kell alkalmazni. A vo- 5. Allandóan .figyelemmel kell kísérni " kapcsolatainkat a SZVSZ szakmai taaoza-
oldása és az egységes közlekedéspolitikai nalak kapacitásának növelése és a baleseti szociáUs. munkásvédelmi és a munkakö- tái•al, a baráti orszáookkal és a kanitalista 
irányelvek érvényre juttatása érdekében veszél11eTc csökkentése érdekében korszerű riilményeket befolyásoló beruházásokat a orszáqok m1mká.sszervezeteivel. KiWinö-

eredményeseb b  munkakapcsolatokat keLl biztosító berendezéseket kel! alkalmazni. tervezéstől az átadásig. A szociális nor- sen fe.ileszteni ke!l a tapa,-, �1atok kicse-
kialakítani a közlekedésí és szállítási dol- 10. A központi vezetőség egyiittmúköd- matívák betartását fokozottabb ellenőrzés- rélését, a munkakapc.·olatokat. 
gozók, valamint a postások szakszervezeti ve a szakmai vezetéssel, minden évben sel kell biztosítani. Javítani kell a mun, * 

szerveivel. dolgozza ki a szocialista munkave1·seny kásszállásokon és laktant/ákban elhelye, A Vasutasok Szaks:::eri:ezete VI l:ring-
9. A szakszervezet anyagi alapjait a ta- célkitűzéseit és biztosítsa azoknak a ter- zett dolqozók szociális, egészségügyi és resszusának határozata véQre 'iajtósát.•a! 

karékosság szigorú szem előtt tartásá1.'al melési tanácskozásokon a dolgozó1ckal va- kulturális ellátottságát. kapcsolatban a központi !'ezetöséq dolooz-
elsősorban a mozgalom céljaira kell fel- ló megvitatását. Ennek érdekében to,_•ább 6. A balesetek megelőzése és csökken- zon 1d részletes intézk!:clési terret. A kanq-
használni. Csökkenteni kell az adminiszt- kell emelni a termelési tanácskozások tése érdekében fel kell lépni a baleseti és ressziLs határo:-ata m"llett az intézk!"lé.�i 
rációs költségeket, meg kell szervezni a színvonalát. termelési egységenként való meqbetegedési veszély.források ellen. Tár- terveket is juttassa el a tzaks:::en„zet va-
gazdálkodás széles körű társadalmi ellen- megtartását a dolgozók kezdeminyezései- sadalmi iiggyé kell tenni a balesetek el- lam„n1111i s:::en-ezetéhez. 
őrzését. nek felhasználása és javaslatainak érdemi leni harcot a m1Lnkási-édelmi őrségek sze�- Legfőbb feladahmknak tekin tFik  a M'a-

II. 

A si:akuervezet feladatai a uocializmus 

teljes felépítéséért folyó gazdasági harcban 

,A szocialista társadalom teljes felépíté
séért folyó küzdelemben a vasútra, a vas• 
u.tas dolgozókra ú.j és nagyobb feladatok 
hárulnak a második ötéves tt!rv teljesíté
se során. A szociati.zmus anyagi technikai 
bázisának növekedésével arányosan nőnek 
a vasutas dolqozók szállítási feladatai is, 
ezért munkánk homlokterébe kell állitaní 
- a műszaki fejlesztés fokozása mellett 
- az önköltség csökkentéséért, a terme-
lékenység emeléséért, a gazdaságossáq és 
a minőségi munka színvonalának emelésé
ért folytatott harcot. A dolgozók által kez
deményezett szocialista brigádmozgalmat, 
az egyéni versenyt és az összes verseny
formák célkitűzéseit ebben az irányban 
kell meghatározni. 

elíntézése útján. ve::etének erősítésével. További erőfeszí- 91/ar Szocialista llJnn kásvárt VTi l. 1<:ong-
11 .  A vasúti munka megtervezését, a kor- téseket kell tenni a bizton•áqteclmika fej- resszu.sánal,, 1·a 1amint a mammr swl·s�er-

szerű munka- és üzemszervezést. a mű- lesztésére és a munkásvédelmi ismeretek t·e7et�k kiisziibiin á11ri Y X. kn•u1rosszu•á-
szaki fejleszést, a beruházási és felújítdsi oktatására. nak 1uitározatri ihó1 ad,iclrí fP.1n,1rytr,k i:énre-
r----------------------------------------. Jiaitá.sát. a szoc;ali<ta tnr•nrhlom nyors 

.felépítérére valli mozc,íi.e;tfi,,t. rr dri'aoc:ók 

Alapszervezeteink életéből 
Tisztképző Intézet 

.Január 22-én 238 tag rész
vételével tartotta tagkönvv
kiosztó taggyűlését a MA V 
Tisztképzó Intézet alapszer
vezete - írja Benedek Tibor. 
- Ürögi József szb-titkár be
számolt a múlt évi munkáról 
és előterjesztette az 1963. évi 
munkatervet. 11:rtékelte a 

hallgatók tanulmányi eredmé
nyeit és jutalmakat adott át 
a s.lak.szervezet által kiirt ta-

nulmányi verseny gyöztesei
nek. 

Gyékényes állomáson szak
szervezetj taggyűlés volt ja
nuár 16-án. Részt vett ezen 
Farka.s La1os elvtárs. szak
szervezetünk Somogv megyei 
titkára és KiSs Kálmán. a me
gyebizottság tagja is - írja 
levelében Várfa.ki G1fUla. -
Toronyi László szb-titkár be-

számolóJában ré<zl�•e,oer 
foglalkozott a sw'- -'en·eznt 
:--okrétü munkájával. Ism'-'t·tet te  a MÁV tavalyi szá'lí
tási erE:dményeit és. foglalko
zott az idei. növek,·ö felada
tokkAl. Értékelte a ta<>köm·,·. 
cserével kapcsolatos 

O 

m;:,n
kát és elmondta, hogy Gyé
kénves állomáson tavaly 
21 750 forint segélyt kaplak 
,, szakszervezettől. I,;mertet
te az c>gyes reszor1biv,1tságok 
tevékenységét is. 

életkörü 1mPn'Jeine1� forítá•iit. á11n7tirÍ-,t és 
ku7tnráli.� színi·oria111 k tn,·/iN,i r.;; .. e1-<•ft a 
szakszeruezeti rezetés s:?CÍ11t'Ona1ánnk eme• 
lésPt•el. 

A Vas1tla.<nk S-aT; zer,•ozntén<>1: Vl. 
kongressz11sa felh ít"ja a ,·r•11 tns cln'no-•i• 
kat. mind?'Y! sz„ 1t�Zo?rr;,.,.e1i al;fti-;_�t �t és 
fu?tkcionáriust. hoc,y 1·állalt nag11 fe'aria
taink vPqr"ho'if<r,slihnn ljn ft,r1ntn�rzn és ké
pe.•séneik'iez mértC'n 1·eq11ék ki részüket. 

A feladatok rém·ehaitá.wího� mindPn 
szinten lcérjük a pártszer,•ezetek senítsé
gét és igényeljük a szakma i vezetők támo
gatását. 

Budapest. 1 96"/. íanuár ,27. 
\'asul?�nk Szakszervezete 

VI. kongresszusa 



1"3. FEBRUAR 18. MAGYAR VASUTAS 

�-

Hóbarikádok a vágányok mentén Hóval és faggyal dacolva. • • 
A ferencvárosi vasutasok megbírkóznak o téllel 

A nagy hó és a szokatla
nul erós hideg kemény pró
bára teszi az idei télen a vas-
utasokal A problémákat 
csak súlyosbították a sz.énellá
tási nehézs<égek, s így a moz
donyok fűtése is gyakran meg
kettózött erófeszitést igényel 
Vasutas dolgozóink, ha nem is 
mindig te1jes sikerrel, de hő
siesen vívják kliroelmüket a 
kemény tél ellen. Erról szá. 
rnolnak be levelezóink is. 

A ferencvárosi pályaudvar 
forgalma - ebben a mindent 
megdermesz.teni akaró télben 
- taJán még lüktetóbb, mint 
az év egyéb szakaszában. Már 
a személypá,Jyaudvaron se
rény pályamunkások csapatait 
látjuk, amiJnt vagonokba rak
ják a rengeteg haval 

fennakadás a forpau:nn.ban -
mondja Kiss lstvan. 

Aszódi Pál saruelómunkás 
1939 óta dolgo?..ik Ferencben. 
Gábor József. Balázs Antal és 
a sarurok többsége szintén itt 
ette meg a kenyere javát. Ke
mén.1•, edzett emberek, de -
amint mondják - jólesik ne-

, 

A ferencvárosi rmdezópályaudvar keleti �tójában folyik 
a váltók tisztítása 

- Vigyázz! A negyediken 
vonat halad keresztül! - kiá.lt
;a a. lapátoló emberek blzton
,ágát vigyázó „őrszem". 

útban a Nyugatl-rendez.ó 
felé - a B-vágánr mentén 
haladva - egymásután három 
kijáró szerelvénnyel taláJko
zun.k. Az el.."6 vonat élén a 

424-200-as mozdony szus:rog. 
Székesfehérvárra. tart. A sze.. 

mélypálymidvar dolgozói meg
állítás n · kül enge<tik tovább, 
!gy már jöhet is nyomába a 

következő, melynek clejé!i a 
411-144-es masina igyekszik 
felvenni a se�get. A má
sik Yágányon érkező vonatok 
futnak be!elé. 

A tél nem gyúr le 
bennünket 

- !gy megy PZ éjjel-nappal 

(Németh Gvura felv.) 

kik, hoizy va.nn k, akik gon
dolnak rájuk is ezen a zord 
télen. 

- A szolgálat -nehé;:, s 
rendkívül veszélyes. Gyakon 
a. megbetegedés, ket·és az 
utánpótlas, így eg11 embernek 
néha. flkgy vágányt kell fogni.a 
az elóírt kettö hel11ett. A ra
kott kocsik csakúgy szánkóz
nak a $arun, ezért • olykor a 
,.beszúrást" is megkocká:ta.t
;cik. 

- La. an az oZradá.s i.s t>ár
hato. de 1 incs homok tároli·a 
a t•ágányok között. Ha valaki 
megsérül. mentöládáért is 
messzire kell menni. Jobb len
ne azt tlye„ l.elyen kéznél 
tartani. 

. 

vezetónek is ki lceU bírnia. 
Azért persze, a mü.sza.kl kocsi
.szolgálat több gondot fordít
hatna' arra, hogy a fékbódék 
a;ta;a csukható legyen. Most 
;6, mert kétajtós CFR-kocsi a 
zárfék. Jó ha!inacsizmát és 
bundát kaptam, rajtam nem 
fog, ki a hideg •.• 

A íerencváro5i Vida János 
bácsinak más a véleménye. 

- Ha Szobra 11iszlink egy
egy TEEM-vonatot, blzo11y 90-
nel is röpít bennünlcet a 424-

Néhányan a legjobbak közül 

es. Ilyenkor oda lce!I kötni a .�ecen íűt.onáz moz
táská.t meg a számadásokat a. donyszcmé].yzete a szokatlan 
fékbódé ülésére. Az ember pe- idójárás ellenére mindent el
dig kapaszkodjon, a.hol tud! Az követ, hogy akadálytalanul 
ilyen vonat t·égére ;obb !enne továbbítsa a vonatokat - ír
egy paklikocsit akasztani. ja Debrecenből Marosán Pál 

Néhány va<rutas.,;al bes?.él- tudósítónk. - Hosszú lenne 
gettünk. Ki így, ki úgy véle- felsorolni mindazok nevét, 
kcdik közülük. Abban azon- akik derekasan helytálltak a 

1 

ban nincs külónböség náluk, tél elleni küzdelemben. Mégis, 
hngy amit tesznek, azt szív- hadd emlékezzünk meg né
vel-lélek.kel, kötelességtudóan hányról a legjobbak közül: 
teszik. 

I 
Juhász Imre szocialista brl� 

Kovács József gádvezetó, 111. Bata János és 

A több hétig tartó kemény té! után l.."issé megenyhült 
az idő. Az országszerte bekövdlce.:-ett enyheség alaposan 
megroskasztotta a i·asta.g hót-akarót. De a tél még nem adta. 
fel hadáUá.salt. A 'kedt.-.ez6Uen idöjárá.ssal, a hó1,a!, ja(lg'JJal 
és jeggel egyidC1g még csatát ke!l t.'Ívni a vasutasoknak. 
JóUehet mar ne1n keU akkora eröfeszítés, mint az eLmúlt 
hetekben, amikor a vasutasok a szok.á.sos feladatokaL -�k
szorosan meghalaM erőfeszítés.se! áU.tak helyt, hO(JJI az 
élelmet és a tüzelőt szállító vQIUlltok ide;ében cél.hoz ér
jenek. 

A= i,dei tél alaposan próbára tette a. 008Utasokat. Kü
lönö�n azoknalk uol.t nehéz a hely::etük, a.kiknek a. 15-20 
fokos hidegben a szabad eg a.latt kellett dolgozniuk. A ;a. 
nuár második felében ors=ágoosan 71K'gÍ11duLt havazás pe
dig 11U1r azzal fenyegetett, hogy több t•onaJon me(Jbénul a 
forgalom. Január 23-án például Kaba és Nádudrar, majd 
Sáránd és Hajdubltgos kq�()tt akadt eJ a t•onat a hóban. Ja
nuar utol.só es feoru r e  6 nap;aiba:n. tot'ább rosszabbodott 
a helyzet. A ,uzgy mennyiségű hó n,emcrok. a hófút•ásos t•o
nalakun, hanem az �kon, a rendezó--pályaudvarokon 
i.s sok kellemetlcnség,et okozott a. ,,asuta.sokna.k. 

Most a hctkoZ'l'lapok h6.seiről. a zord t.eli idojara.sban 
helytá!Io ·a.s11tasok munkájáról kit-anunk néllán11 cpi.zódot 
kiragadni 

A Déli-pályaudvaron a nők is csatasorba álltak, hogy mi
előbb megl.isztUsá.k a frissen hulloU hótól a vágá.uyok.at és 

peronokat 
(MTI Fot.ó, Lajos György felv.) 

Hídvégi Sáfldor !útőkkel a ,-Szeged i;zcmélypályaud-
424--109-es számú mozdony- varon a vonatok indítása igen 
nyal hófúvásos idóben 40 órás nagy nehézségek közepette 
sz.olgálatot teljesített vontatá- törtéru7c a mínusz 20 fdkos hi
si nehézmény nélkül. Hazaér- degben. írja levelében 
kezve Debrecenbe 9 órát pi- dr Bánfa.lvy Gyula. - Gyors 
hentek, és úira S7.0lgálatot és a szokottnál is gondosabb 
vállaltak, mert iútóházunk munkát kell ilyenkor végezni
s:z,emélyzethiáMyal kúzclött. ók a kocs.ivizsgálóknak, a Cék-

:\.1aty6k Lajos mozdonyveze- és gózfütési lakatosoknak, va
t.ó, MaJkra Sándor e. 'Meg{JJJC- lamínt a ta.karitó személyret
si Sándor fút•�lckel ugyancsak ' nek is. Boróczky Barna és 
rövid pihenő után új1·a szol- Gyetkó István szocialista bri
gálatot vállalt, és a 2502/a sz. gádjai a vonatok elókészítésé
gyorsvonattal Budapest felé ben a nagy hideg ellenére is 
haladva Ujszász környékén példás munikát végeznek. Gon• 
erős hófúvásba kerültek, amit do.skodnak arról, hogy a ko
sikerült leküzdeniök. A vona- esik fékjei hibátlanul müköd
tot vontatási késedelem néllcül jenek, és a gózfüté-1 tömlo ·et 
továbbílották Budapestre. már a kocsik beérke-dsekor 

A !Gtőházban par.kfrozó víztelenítik, hogy megelózzék 
mozdonyok kiszolgálásánál és a iübberendczé.s leíagyusá _,. 
fagyment íté.sénél jó munkai 
végzett I 1. Kovács István moz
donyvezetö és Nagy Imre fü
tö. Jórészt nekik volt köszön
hető. hogy fütóházunk üzem
képes mozdonyokat tudott ad
ni az induló vonatokhoz." 

24 órás műszak 

- mooo.ia Erdélyi Imre gurí-
tásvez.etó. - Nem engedjük, 
hog11 a tél legyűrjön bennün
ket. Hiába ér térdi(J a hó, a 
vonatá.tvevók, a gurítási jegy
zékkészítók, a gépkisérók. a. 
sarusok, és a t.'Onatkisérók 
helytállnak, pedig a kegyetlen 
idójár,h éppen az ó szolgálatu
kat nehezíti legjobban. 

- Legnagyobb sérelmúnk -
67.Ól Lo;mét más -. hogy egy
egy kis szekrényben öten
hatan tart1uk a. ruháinkat. s 

1 egyetlen bádog!at•órban mo
sa1cszunk a szolgálat t.'égczté
t.'el. Se öltöző, se mosdó! 
Messzi oidékró! ;árunk be 
évek óta. 

NEHEZEN GURULNAK A KOCSIK 

Megszólal a telefon: a íútő
ház kérdezi. hogy a l<ovetke
zó ,.f<>!(ásban" van-e szén. 

- Igen. van! Megy rá a. 
gép és átállítja a nyolc szén
nel ra.kott vagont! 

Egyenruhás fiatal lány lép 
be. 0 is egyik 'katonája ennek 
a pontosan és jól dolgozó 
köuekedési had eregnek. Si
mon Katalin. je!!yz.ék.k,;,szftó. 

- Mióta teljesít szolgálatot? 
- Egy .!ve végzem ezt a. 

munkát. tdesapám is vasutas: 
vonatvezetö Zalaegorszegen. 
Öcsém pedig a zalaegerszegi 
fútóház kazánkovácsa. Az 
!szaki Járműjavítóban tanulta. 
meg a szakmát. Már gye
rekkoromban elhatároztam, 
hog11 én is i·a.sutas leszek. 

- Kati flgycs lány, megállja 
a hell/ét - mondja a gurítás
vezetó. 

Éiiel-nappal a szabadban , 

Bizony hideg a fél<boclé 1 
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jává, a tervteljesítés eiraközé-
r 

végi hajrá nélkül. Nagy hiba 
vé v.ált. az is, hogy a vállalatok veze-

Bőven akad tennivaló 
A múlt év'ben felhasznált 

túlórá'k alakulásáról és a túl
óragazdálkodásban felmerült 
problémákról tájékoztatta feb
ruár 9-én a sajtó képviselőit 
Va-rga György, a � 
titkára. Elmondotta, hogy a 
SZOT 1962-ben több mint 250 
üzemben, vállalatnál ellenőriz
te a túlórák felhasználását. 

A kedvezőtlen helyzet k.iala- tői tervszerű műszaki intézke
kításához vállalaton kívüli és dések helyet) túlóráztatással , 
belüli okok egyaránt hozzájá- igyekeznek leküroeni a terme- . 
ruiltak. A vállalaton kívüli lési nehézségeket. 
oko� kö_zött els_ós?rban a .. ter- A vizsgálat megállapította 

. A miskolci járműjavító 1962. évi baleseti helyzete. 

Az ellenőrzés tapasztalatai 
szerint 

a túlórák száma 1961-hez 
viszonyítva 2, 7 millió órá

val emelkedett. 
Egyes üzemekben a túlóra a 
termelés természetes veleiáró-

vezes hl�yossaga_t, a, küll<:e- azt is, hogy az utóbbi időben A miskolci járműjavító bal- ták. Ezért a biztonsági meg
r��kedelm, rendel�_k es szál- mind szélesebb körben terjed eseti szempontból rosszul zár- bízotton kívül, felelős a szak
lltaso�. �n�tlansagat, a k?O- a fekete túlórázás. Nem be- t,a az 1962-€8 évet. A balesetek szervezeti bizottság is, mert a 
p�rácio hibáit kell megemlíte- szélve arról a helytelen gya- száma 18-cal, a kiesett mun- rendszeres ellenőrzést elmu-
m. korlatról, hogy egyes helye- kanapok száma pedig 634-gyel lasztotta. 

A túlórák nagyobb részét ken ��ra hel:i:-ett társadalmi 
I volt több az 1961. évinél Nem engedhető meg, hogy 

azonban a,i; üzemi szerve- mun_kai o_l .?e.�zelnek. Ez . a . !e-

1 

Tapasztalataink szerint a míg a művezetők többsége 
zetlenség okozza. lens';g .ku�on?"en a s_zoc1ahsta vállalat vezetősége és a szak- nagy gondot fordít a dolgozók 

Egyes üzemeknél már el sem bngadoknal ..ielentkeZ!'k. Akad- szervezeti bizottság a mú1t- balesetelhárftási oktatására, 
tudják képzelni a tervteljesí- n'.11< oly:311 uzem� 1s, ahol a ban kevés gonde>t fordított a addig Apró Já.no.1 műveze!Jő a 
tést hó végi, negyedévi és év c;ll_)r�1zálássa! 1s _a fekE;te balesetek okainak feltárására, távol maradók pótoktatása he-

t�lorazast se�tilc elo. Ha I>é;I- az ezzel kapcsolatos intézke- lyett igazolja „jelenlétüket" az 
• daul a. d<;lgozok a nap1 8 óras 

dések megtételére, az ellenőr- oktatási naplóban. Ez az eljá-

vetera, nok ko·· szo·· nte' se· 
n:un1c3:1do alatt nem tudJák el- zésre, a megfelelő propagan- rás a dolgozók érdekeivel el-
vegezm • fela,dat�at,, . �or da és agitáció kialakítására. kmtiites és megengedhetetlen. 
munka1do utan celpr�mm� Ezek tényekkel bizonyíthatók. Nem hagyhatjuk szó né1kül 
m_aradnak _ bent dolg<;>zn1. Eleg- 1962 novemberében és decem- azt sem, hogy a szakszerveze
ge gyakori eset az 1s, hogy a be 'b ' 'ld„ 1 tartották ti bizottság nem emeli fel 
törvényeket megszegve fiatal- re en P� au_ nem., • a szav·" olyan tö'rvénysérte' -k , k • ' meg a kotelezoen el01rt havi �, orua at. terhes noket, vagy b' t , . zeml't A b'zto sekkel szemben rru·nt az Dere 
az egészségre ártalmas kötiil- :z _onsagi, s e ·. 1 n- , -

mények miatt csökkentett sagi megb1zott _szerint, a �oko- kas Arpád asztalos, Hocz Jó

munkaidőben foglalkoztatott z�tt_ r:iunka I"?"att nem i1;1tott zsef hegesztő, FicSOr Mihály 

dolgorokat túlóráztatnak. ra ,do. Az 1ly�n �rvelessel és Kassai Béla lakatos, Török 
nem lehet egyet.értem, mert a .József csoportvezető és Balázs 

A tapasztalatok azt mu- biztonságos rnunkakörülmé- Sándor művezető esetében tör-
tatják, hogy a túlóra a nyek megteremtése előfeltéte- tént, amikoris a vállalat tör-
vállalatok számára terv- le a magasabb termelési ered- vényes fegyelmi eljárás le-
teljesítés egyik· legköny- mények elérésérek. folytatása nélkül írásbeli meg-
nyebben _m?zgósítható esz-

1 
Az ellenőrzés lazaságára vall rovással bü�tette a dolgozókat 

kozevé vált. . , . / balesetek miatt. Ha a mulasz-
Ezé t h ·1 

az is, hogy decemberben 7 UJ- tás olyan mértékű ami szük-r van az, ogy az 1 yen I felvételes dolgo ó k"tel ző ek / üzemek vezetői nagyobb gon-' _, , . z O e, :' s,égessé teszi a felelőssig,re vo-
dot fordítanak a túlórakeret eloirt ��le:1 bal�etelhantá-

/ 1;ást, akkor w,tsák be anna.k 
emeléséért folytatott harcra, sí oktatását igazolru nem tud- törvényes módiat. 
mint az üzemen belüli szerve-
zetlenségek megszüntetésére. 

Nem kielégítő a balesetek 
lizsgálata. Nem járnak el 
megefelelően azo�al szemben, 
akiket egy-egy baleset bekö
vetikeztébe:n mulasztás t.erhel. 
A balesetvi,:sg:áil.a ti jegyző
könyvek és vélen1ényes je
lentések arról győmek meg 
bennünket, hogy a fiatalko
rúak foglalkoztatásánál is hi
bák vannak. 

Kirívó esete ennek Vajon 
Ferenc segédmunkás balesete, 
akit fiatal kora ellenére (16 
éven aluli), foglalkoztatásának 
10. órájában, túlórázás köz
·ben ért baleset. Az illetélkes 
művezetőt és a szakszervezeti 
bizottságot egyaránt terheli a 
felelősség. 

Az esetek bizonyítják, hogy 
van bőven javítani való. Fel
tétlenül szükséges, hogy az 
új vállalatvezető elvtárs a 
szakszervezeti bizottsággal kö
zösen hatásos intézJ<:edést te
gyen a meglévő hibák felszá
molására. Erre legalkalma
sabbnak találjuk a közös in
tézkedési terv kidolgozását, kü
lön meghatározva a két szerv 
feladatait. 

Takács József 

Az egyes üzemekben, válla-
latoknál kialakult helytelen 1 gyakorlatért, a mértéktelen 
túlórázás.ért a szakszervezeti 

Ítélethirdetés kettős halálos baleset ügyében 
Dr. Sopro'nl József, a sv.akszervezet ül>kára, a vel-el'ánok 

bizottságot is felelősség terhe-
.. Két munkás életébe került napi és Füzér Istvánt 16 i Csak akkor döbbennek rá 

li. A jövőben a szakszervezeti a felelőtlenség" cím a1att hónapi börtönbüntetésre , cselekedetük súlyosságár·a. 
szerveknek is jobban kell él- lapunk 1962. július 2-l szá- ítélte. amikor számot kell adniok �Y csoportjával beszélget niölk jogaikkal. Túlórát csak 

I 
mában közöltüik annak a bal- Horváth Arpád fómunkave- l mulasztásukért. 

Kedves ünnepség keretében 
vették át új tag.sági könyvü
ket szakszervezetünk központ
jában azok a veteránok, akik 
25, <lO va,gy-50 �� 
zeti tagok. Sza.kszer<.'ez.e� 
főtitkára, Szabó Antai elvtárs 
nyújtotta át a vörös borítóla,p
pal ellátott tag.sági könyvüket, 
melyen ez áll arany betúkikel: 
írva: ,,A hűségért.'' 

Szabó elvtárs a tagkönyvek 
átadása előtt keresetlen sza
vakkal köszöntötte a megje
lenlteket. Mélroatta a szervezett 

Négy 'évtized 
a vasutnal 

Antal Lajos 

Antal Lajos, a kaposvár:i 
pályafenntartási főnöks,ég 
személyzeti előadója 1922. 

sreptember 13-án lépett a 
Yasút szo1gálatába. 

A vasútnál töltöt-t négy év
tized alatt mindig fegyelme-
zett és szolgálatkész maga
tartást tanúsított, odaadóan 
6egítette fiatalabb munik.atár-

(Hemzó Károly feZ1'.J indokolt esetben engedélyez- ese1lnek leírását, amely a MAV zetőt és Bodnár László építés- Terjék Lajos és tá=i a 
do1gozók nagy családjában el-

zenek. Magasépítési Főnökség köz- vezetőt a foglalkozási szabá-
1 

megmondhatói annak. hogy 
töltött évtizedei.ket, s különö- A SZOT elnöksége a mun- pontjának udvarán P. Szabó lyok gondatlan megszegésé- milyen lelkiismeretfurdalást. 
sen azok tevékenységét, akik kásvédelmí felügyelők bir- Gábor és Szabó János halálá- ben mondta ki bűnösnek, mennyi átvirrasztott éjszakát 
a felsza,badrulás előtt -a mun- ságolási jogát ltiterjesztet- val végződött. ezért Horváth Arpádot 1200 tud okozni az ilyen meggon-

liarcának is tevé- te a túlórákkal kapcsola- Mint köztudomású a bal- Ft, Bodnár Lá5.Zlót 1000 Ft dclatlanság. Mindez e1kerü!-
keny . .részesei voltak. Tájé-

! 

tos törvénytelenségek ese- eset közvetlen oka az volt, pénzbüntetésre ítélte. hető volna, ha senki nem 
lwztatta régj tagjainkat szak- teire is, hogy a födémdarut az arra Az elfbél1ek és védőik felleb- venné :félvállról, nem tartaná 
sz.ervezetünk központi vere- különös tekintettel a fiatalko-

illetéktelen Terjék János se- beztek. ,,szükséges rossznak" az óvó
tőségének amn e1határO'Lásá- rúak a terhes nők és a esők-

géd,munkás kezelte annak A kötelezően előírt mun'ka- \ rendszabályok és utasítások 
ró!, hogy a régi nyugdíjas tag- kent�tt munlkaidejű dolgozók 

ellenére, hogy erre utasítást védelmi rendszabályok be nem előírásait. őrködne önmaga és 
jainkat fokozott anyagi támo- édell , nem kapott. tartásáért ilyen és ehhez ha-

, 

dolgozó társa testi épsége fe-
gatásbain reszesítjük. A lehe-

v mere. 
, . Az ügyben többs:zörl tárgya- sonló ítéletek, sajnos gyakran lett. 

tőségekhez mérten évenkénti A gazdasagi vezetőknek és a ' lás után február 7-én került �_:l�_nak 
„ 

el �z ors�g . k?- Ot ember mulasztása 
üdültet.ésü

kir
ól is gondo,s,k

odi
k mozgalmi szerve.kinek azt kell\ sor itélethírdetésre. A Köz- lonbözo buntető tanacsamal. miatt halt meg P, Szabó 

3 szakszervezet. s�� előtt __ tar�ok, hqgy a 1 ponti Ketiileti Bíróság dr. Vá- Az ember sokszor átfut eze-
1 G'bo é S b. Já túlorák csokken�e nemcsak Unt Imre tanácsa Terjék Já- ken a sorokon és napirendre 

a r 5 za O nos
: 

Megható pil.lana,tai voltak fI!ŰSzak
_, 

�e'ZJMl, ,hane� el- n<!s segédmunkást, _Kuremsz-ki tér az események felett. Pe-

1 

Az <;litéltek . s_zomorúan hall-
az ünnepségnelc, ami.kor az sorendu polit1ka1 !kérdés 1s, a Jozsef lakatost, Füz,ér István dig gattak az 1téletet, Még na-
o],yan idős nyugdíjas vasuta- párt gazdaságpolitikája helyes mu-nkavezetőt bűnösne!k nagyon elgondolkoztató, gyobb azonban az a szomorú-
sok vették át új tagsági köny- végrehajtásának, a dolgozók mondta ki a foglalkozási sza- 1 hogy mennyien figyel- ság, amelyet a két elhalálo-
vüket, mint Virágh Ernő, Sz. törvényben biztosított pihenés- bál"ok tudatos megszegésé-

1 

men kívül hagyjá.k a biz- zott hozzátartozóinak okoz-
Kovács Já.nos,· Zsák László, hez való jogának, a munkaidő ben. Ezért tonsági előírásokat, ve- tak. S ez arra kell, hogy fi-
a.kik 1909 óta szakszervereii csökkentésének igen fontos Terjék Jánost 12 hónapi, szélyeztetve saját és em- �-e!meztessen, mindenki har 
tagok. előfeltétele. Kuremszki .Józsefet 14 hó- bertársaik éleret. coljon a közömbösség, a köny-

• nyelműség, Ii. felelőtlenség e:-
------------------------------------------ len. 

Ma még sok nemtörődöm

i\ riporter kérdez - az igazgató válaszol 
ség, közömbösség ellen kell 
szívós harcot folytatnunk, de 
bízunk abban ,hogy az erő
feszítések �hozzák az ered
ményt. Miért lett uSereghajtő'u a tusegedi igmsgatósá.g j;> 

A?. igazgatóságok közötti 
versenyl;>en tavaly meglepően 
gyengén szerepelt a szegedi 
ígazga tóság. A szegedi•ak egész 
évben a hatodik helyen tanyáz
tak. Meglepő valt ez a vissza
esés, hiszen 1961-ben éppen ez 
az igazgatóság érte el a leg
jobb eredményeket és méltán 
nyerte a versenyt. 

• 
Mi volt a visszaesés oka és 

hogyan akarnak feljebib kerül
ni a versenyben? - erről 
beszélgetett munkatársunk 
Borsodi Já.no.1 elvtárssal, a 
szegedi igazgatóság vezetőjé
vel. 

duló és a telhervonatok uta
zási sebessége javult, a sta
tikus terhelés azonban ugyan
annyi volt, mint 1961-ben. A 
vonatOJc továbbításához töb-b 
mozdonyt használtunk fel a 
tervezettnél, s ez drágította 
száll ításunka t. 

• 
- A szállításon kivüU Jel

aiJ,atokat hogyan teljesítették 
az igazgatósághoz tartozó szol• 
gálati helyek dolgozói? 

kár, hogy menetrendszerű• 
ségük erősen kifogásol'ható. 
Jól dolgozott Oro�háza állo
más. Zökkenők nélkül bonyo
lította le rnegnövek\.'<lett for
galmát. Sokat javult Kele'bia, 
Baja és Kiskunhalas munkája 
is. Visszaesés volt Kisku,nfél
egyhá.za, Szeged, Kecskemét és 
Kü;kőrös munkájában. Sok 
bajunk volt a szeg,?dí, a mező
hegyesi és a szentesi fűtőház 
gépeiv,zl. Pályafenntartási 
szolgálatunk jelentős javulást 
ért el. 

T. J, 

• 
- Miben látja most az igaz-

gatóság vezetésének legfonto- Miért állnak a targoncák? 
sabb feladatait? 

Véleményem szerint Targoncavezető vagyok mil-
nemesak a vezetésnek, hanem kolc-gömöri pályaudva«-on, 
igazgatóságunk valamennyi Mun,katársaimmal együtt so
dolgozójának jobb munkát kat bajlódok az öt darab 
Kell végeznie az idén. Javíta- villamootargoncánkkal, me
nunk ki11 az igazgatóság lyek közül most is csak egyet 
irányító munkáját is. Elsősor- használhatunk. 
ba;n a két üzemi osztálytól, a A 34 106. számú targonca 1 III. és a IV. osztálytól vár- 1962. november 22 óta gu-

• 
juk a jobb munkát. Változtat- miabroncs-hiány miatt üzem· 
ni kell ellenőrzésük rnódsze- kép¼len. Egy másiknak a 

Milyen feladatok várnak 
rén. villamosszerkezetét javítják, 

az idén a szegedi igazgatóság - Tanulnunk kell a tavalyi két targoncánk pedJg fék-
dolgozóira? hibákból - állapította meg az 

I 
olaj hiánya miatt áll, pe-

· - Tavalyi munkánkat érté
kelve megállapítlható, hogy 
jobban dolgoztunk, mint 1961-
ben, de nem tudtuk elérni a 

sait. A felszabadulás óta tár- tervezett minőségi em�kedést 
sadalmi munkáit is végez. Je- - kerote az igazgató. - Kü

lenl „ zakszervezeli bizott-
1 

lönosen a gazdaságosság szem-e0 a s 
, . • pontjából rn.aradtunllc el az 

ság bzteglátogatási fe!elose. előirányzattól, drágábban szál
Mun!katársai szeretik, meg- lítottunk. 

A pályafenntartási és 
építési szolgálat területén nem 
volt különösebb probléma. 
Tisza,tenyó-Szajol között el-. 
készült a második vágány. 
Kumszenlnniklós - Tass - Kis
kunhalas köwtt milgkezdtük a 
vonal korszerűsítését. Ugyan· 
csak megkezdtük Békéscsaba, 
Mezőtúr és Kétegyház,:z állo
mások korszerűsítését, Békés• 
csabán integra-dominó rend
szerű biztosító-berendezést 
szerelünk fel. Rész'�en befeje
ződött a szegedi és a !hód
mezővásár\helyi felvételi épület 
felújítása. 

- Idei tervünk a személy- igazgató. - Magam is ezt dig nagyon sok a munkánk 
szállítás 13 százalékos, az áru- teszem. úgy látom, többet kell Nem tudjuk megérteni. 
szállítás 9,6 százalékos növe-

foglalkoznom a külszolgálat miért nem gondoskodnak 
lését írja elő. Tehervonataink 

problémáival, mint tavaly tet- megfelelő mennyiségű fék
átlagos terhelését a tavalyi 814 

tem, mert bebizonyosodott, olajról. Jó lenne már be
tonnáról 828 tonnára kell 

hogy a közvetlenül szerzett szerezni néhány pótkereket, 
emelnünk. Vonatkilométer ter-

tapasztalatok nélkül nem lehet hogy ne kelljen hónapoki,i 
vünk 2,67 százalékkal növeke- �lég er�dményes a wzetés. Ez várni egy-egy kerék Jtija
dett. Tervezett személyvonati 

igazgatoságunk valamennyi virosára. A te!epekkel is 
menetrendszerűségünk 98 � vezető beosztású dolgozója baj van. A tartaléktelepek 
százalék. Terveinket csak ak- számára fontos követelmény. A közül kettőt sürgősen ki 
kor tudjuk teljesíteni, ha az év jövőben még több se„ítséget kellene mooatn.i, hogv cse· 
folyamán valóban jelentkezni kérünk a párt- és a sz';.kszer- rélni tudjuk a telepeket, s 
fog a tervezett utas- és áru- ve:zet tetiileti és w,2mi szer- I?.� �lljon a targonca, amíg a 

becsülik. Sokat rontott teljesítuné-
nyeinken a menetrendszerűség 
kedvezőtlen alakulása. Három 
nemzetközi gyorsvonatpár köz
lekedi'k .területünkön, s ezek 
tavaly 373 asetben késtek. Ez
zel rengeteg csatlakozó sze
mélyvonatnál okoztak késést. 
A tehervonatok közlekedésé· 
ben a legtöbb késést a mi 
!hibáink okozták. A kocsifor-

Jövőre megy nyugdíjba 
Antal Lajos elvtárs. Vala
mennyi munkatársa nevé
ben k.ívánj,uk; hogy érjen 
meg maid hosszú ,nyugdíjas 
kort erőben, egészségben. 

Gelencsér Endre 
szb-titkár 

• 
- Kérjük Borsodi e!1'társat, 

értékelje az egyes nagyobb 
szolgá,lati helyek ta1,'0,lyi mun• 
káját. 

- Békéscsaba csomópont az 
átépítés okozta nelhézségek 
ellenére is ió munkát végzett, 

töb!;>let - állapította meg Bor- vezeteitől, hogy munkánk 
toltes tart. 

sod, elvtárs. - Ez tervünk zavartalanabb tervszerűbb Ezek a műszalki követel
objekt�v ténye_zője. S ha �aló- . legyen. Ez a 'feltételé annak, 

mények gazdaságosabb mun-
?an novekedn.i fog a szálhtási 

I 
hogy felJ

'ebb k „1 . .. k 
kánk nélkülözhetetlen előfel-

1gény, annak minden körül- . · , eru J�n az tételei." 
n:�yek között eleget kell ten- igazgatóságok versenyeben is 

Molnár Pál nun'k. Lőrincz János targoncavezető 



1963. FEBRUÁR "18. 
MAGYAR VASUTAS 

Tizennyolc európai ország 

vasúti szakemberei tanácskoztak Budapesten 
Évente 42 millió forint értékű 
terv készül a vasúttervezőbe,r, 

Január 17-c és 31-e között - Azt jelenti. hogy a ko-

1 

ny□nak, illetve zá.ródnalk. Ha 
Budapesten került sor a Ne-m- esik fenntartására nagyobb az ajtó nem zárt. fölötte 
ze�közi . Vasút E(llflet (UIC) gon�o� �elil. fodí!.a:ni. mert .a fényjelzés hívja fel erre a 
műszak, b1zottsa.gainak ta- lutomunel csak kisebb kopa- jegyvizsgálók. illetve a for
nácskozásá.ra A tanácskozá.- sok engedhetók meg. galmi szol�álatt.evó figyelmét. 
oon - am�yet ér. Csa:.ádi ' Ha már iLt ta1 ,unk. el kell I A vonat Úgyanis csak zárt 
Györr,y. a• közlekedés- és pos- 1 mondanom. hogy a fék al- ajtókkal indulhat el. Az 
taügyi nuniszter el:iő helyet- J bizotts'.g javaslata szerint utasokat érintó feliratok az 
tese. a MAV vezérigaz.g.atója l 

1975-ig valamennyi teherko- ajtók közelében, a forgal
nyitott meg - tizennyok csit gyorsan o1dó szeleppel mi szolgál,atot érintő felirat.ok 
európai ország mintegy 200 keli felszereJ,ni. Szóba került s. kocsifaJ közepén. a műszaki 
vasúti műszaki szakembere a müanyag f<'.ktuskó!< alka!- kocsiszo]gálat részére pedig a 
vett részt. maz.ás.a is. Itt azonban meg megfelelő berendezések fölött 

A két.h.etes tanácskozás be- keU jegye?.ni .  hogy a mű- ke.lJ. elhelyezni a feliratokat. 
fejez;é:;e után Sarb6 Tamás ányag féktu,;kók aJikalmazá- Ugyancsak a MA V kérésére 
főmérnököt. a Vasúti Fóosz- sá.ra egyelóre csa,k a tolatós tüzt.ék napirendre: hogyan 
f.ály 7/B osztályának vezető- tehervonat.oknál k ínálkozik le- Véd-e:kezrenek a vasutalk a 
jét kérttik meg, hogy tájé- hetóség. A kísérletek persze mellekhelyiségeik elfagyása el-
koztasson bennüniket a mü- tovább folynak. lien. 
smki bizottság munkájáról. 

Január 30-án és 31-én a köz-

r 
szerű berendezések tervel 

lekedés és vasút szakemberei nemcsak a MAV hanem Kína 
országos értekezleten vitatták Jugoszlávia és 'csehszwvá� 
meg a vasút műszaki tervezé- részére is a vasútrervezőben 
sének fejlődését a Technika ' készülnek. 
Házában. Az értekezlet kere- A vasútgépészeti tervek kö
tén belül a M A  V Vasúttervező zül 1egjelentósebbek a speciá
ÜV szakvezetői is számot ad- lis jármüvek. javítómühelyi 
tak a vállalat egy évtizedes berendezések, a páJyafenntar
tevékenységéről, a vasúti be- tási kis- és nagygépek kiala
ruházások, korszerüsít.ések és kítása. Nagy érdeklődést vál
felújítások műszaki terveinek tott ki az Északi Já.rmújavító 
készítésében szerzett tapaszta- új Diesel-javító csarnoka re
latokróL szére készült 1600 tonna teher

A magyar vasútépítés és ter- bírású, 23 méter hosszú csuk
vezés 1 1 7  éves történetében a lósszerkezetú mozdonyszert!l
MA V Vas-úttervező ÜV 1953. dei tolópad szerkezeti mego1-
január l-én történt megalakí- dása. 

A jelenleg 700 dolgozóból 
álló vállalat évenként mint
egy 42 millió forintna!k meg
felelő értékben készít terve
ket a MA V részére. Tervező 
kapacitás tekintetében az or
szág 31 tervező vállalata kö
zül a nyolcadik helyet foglalja 
el. 

Ezek a számok hűen ti.ikrö
z.Lk: milyen nagy utat tett meg 
tíz esztendő alatt a MAV Vas
úttervező ÜV, amely ma már 
számos kiváló vasúti szakem• 
bert és tervezö mérnököt, köz• 
tűk három Kossuth-díjas méT• 
nököt is foglalkoztat. 

(vf) 

A tudomány és a technika 
széleskörű alkalmazása 

Milyen legyen az új személykocsi 
Az egyes albizottságok ta- tásával először hoztak létre a 

nácSlkozásain elfogadott ja- vasút komplex müszaki felada- ... -......... --...... ..., .......... _..., ___ • ....., ...................................... -.................... -.... .....,,,. ..... . 
vaslatok még nem végleg.esek. tainak megoldására és tervezé.. 
Ezek a szabályok értelmében, sére képes, központ.osított ter
a májusban Párizsban össze- vezó vállalatot. Az alapítóle
illó üzemi. jármü és helyhez �l tanúsága szerint  a vasút
kötött berendezések főbiwtt- tervezöt a vasútüzem fejlesz
sága elé lrerül,n<'lk döntés vé- tésével és felújításával kapcso
gett. Azokról a .kértlés� latos létesítmények tervezére.. 
pedig_ amelyek a főbizottság vel. azonkívül - ha a létesít
döntési jogkörét :is meghalad- mények tervezése aJtervező'k 
ják. az urc ügyvezető Nzott- bevonásával történik - gene-

- Elő]járóban talán any
nyit. hogy a műszaki buntt
ság az UIC üzemi, jármú és 
helyhez kötött berendez.ések 
föbi.zottságához t.a rtozik 
kezdte tájékoztatójál - Bu
dapesten a múszaki bizottság 
kilenc al.\>izottsága fogJaJ.k,� 
1..ott a tudomány é.s technLka 
legjobb eredményeineJk a1kal
mazásával. a holnap ,·a,;úti 
közlekedésével. a vasu taik 
közötti együttműködés to
vá!bbszélesíté,o,ével. Egy-egy al
bizottság 10-15 kérdést is 
megvitatott. 

A villamos vontatási alhi
zottság a vil:lam.osmozd<l!l1yok 

- Úfll/ tudjuk. a tanácsko
záson az új n<>mzetk.özi sze
mél11kocs-ik belsö berendezé
sének ewséaesitése is szóba 
került? 1 

- � ezz,el a kérdéssel a 
személykocsi ve.gyes albizott
ság foglaJlkozott. A sz.akembe
rek ho,;szan vita ttáJk.. hogy 
milyen változásokat a1ka1-
mazzanak az UJ kocsikon. 
az e1fo,gadott javasilaLolc sze
rint az ajtók központilag 

d"'� d„ t m , ek rál feladatok ellátásával bíz-• ...._. on • a e,yn a vas- ták meg. 
utak vezérigazgatói a t2ui3i. A magyar vasút korszerüsí-

V. F. 1 tésének sokrétü feladatai a 

1 
Vasúttervező ÜV-'Ilél bonyo
lult, komplex tervezési mun

' kákban jelent'keznek. A fel-
adatok sokrétűsége. amelyek

. /? �� • / /1. 
re a tervezólmek 10 év alatt 

'Af!: 'aK, fel kellett fejlődniök. a válla
lat vegyes profiljának kialakí-
tását tette szükségessé. 

alkat.rész-cseréjének lehetősé- Kazincbarcika-állomás rak.. j A huzat miatt a pÉ/11.Ztár-
gével az új fclsővezeték- tára olyan kicsi, hogy alig ba.n levö kályhából is A legjelentősebb munkák 
szi;;eteló szabványainak ki- 1 tudja befogadni azt a növekvó ömlik a füst. 

Ha visszapillantunk a meg-do!go.zásí:_va,i f�_a.!Jkozo�t. __ A áru!'°enn_yiséget. ami n�pon- Az illetékes pályafenntartási tett útra, elmondhatjuk, hogy 
töb1;» közott_ elo1rás . k<:5zillt ta E:rke:z1k. _A raktár épületét fönökség szakemberei , talán a vasúti pályák, hidak épü!e· arról 1s: �ilyen mertékbc.n egyebkei:t _is nagyon megvi- tudnának ezen segítem. ' 

1 
tek távközlő- és biztosító be-

kell a villamo,;mozdonyok selte az 1do. Tereie sok helyen * d , k a] . , t 
vezetőfü.1Jkéit berendezni hO"'' beázik, az ajtók rosszul zár- Murony- és Békés-állorná- re

é
�zese

t 
' v

b
' '��n:,,:1 vasu

1
-

' .,., dJó'  'dJ g ""�ze pro ,emam""' mego -
a mo.zdonyvezetö a legjob- n_ak... betonl?a J� gi -e;,. sok múlt évi sikeres munká- dásában a vasútrervező jelen-
ban lá�a.sisa a jelzéílket. Szó g�, csa� .. ugy. mmt a n�□t járó� számol be leve.lében Bol- 1 tős eredményeket ért el. 
volt a.rrol 1s. hogy a jelenlegi rak�o teiule!e. I�y nainon dizsar Gyula. Békesen a ko-

A vállalat megalakulását kö-
1500 volt válta,k07.,ó áramú nehez a szallltótartalyok moz..- 1 csikihasználást 97. a kocsitar- vető években került sor Fe-
fút.ési feszültség melJett még gatása. tózkodási tervet 98 százalék- rencv<iros gépesített rendező-
egy 3000 volt feszültséget is Nap szükség lenne a ra teljesítették. pályaudvarának korszerúsíté-
lehesstm aJkalmazn.i. • ka;d��barc\kai 1:��t_ár bő- * sére. illetve bóvítésére. Ez a 

A D1eseFvontatási • a1bizott- vttesere es feluJitásá.ra, ,.Százakat neveJ.t vasutassá létesítmény-, amelynek terveit 
ság a2JOkkal a feltételek:kel - írja leve1ében Behám Ró- Papp Gyula oktatótiszt zala- a fiatal vállalat tervezői készí-
foglalkozott,. amelyeket a zsa. 1 

egerszeg-állomáson 1950 óta, tették el, az ország legnagyobb 
nemzetközi forgalomban köz- * mióta . ebben . a beos�tásban é& legkorszerúbb gépesített 
Jekedő Diesel-mozdonyoknak, A múlt évi tapasztalatokról , dolgozik. K,kepzet1 ma! leg- rende'!:őpályaudvarának kiala-
motorkOCSlikna!k ki kcll elégí- írt levelében Foki J�tván a I alá1:>b

, 
100 _ vo?at_'-'.:ezel?l, 80 kitását jelentette. Az utóbl;>i 

teniök . . FoglaJ!koztak továbbá Déli pályaudvar szb. titkára. táviraszr 6" rnl��ri ei. sza- évek legjelentősebb terve:l'ái 
a max1má:lis zajszint me,gáJ- A tavalyi nehézségekböl ki in- mos .mas . beoszta�u. vasutast· munkái közé tartozik a záho
ktpításával, amely a vezető- dulva tanulságként állapítja Szakvonah munk?Ja mell�t.t, nyí átrakó körzet rendkívül 
füJlk�� megeii"edlhető és meg h02y 

I m.i_nt .. �zakszer�'ezti b1zalm1 is nagy és szerteágazó feladatai-
. • . ., • • • e , • • muködlk. M as társadaJmi n':111. befolyasol�a � '. ezeto_t _a a kocsire_nd�! , Jetszám I munkát is végez: propaganda 

nak megoldása, a Miskolc Ti-
külso hangjelzések és.z,lelese- súrgős kiegesutesre szo-

1 
anyagterjesztó és munkásvé- szn.i páJyaudvar bövítése so-

ben. . , . . 
ru1. delmi megbízott _ az állo- rán létesítendő korszerű alul-

- M,tyen kerdesekkel fog- mea-t máskent nem lehet biz- más közkedvelt dolgozója .. _ járók, szigetperonok tervei
laUcozott a személy- és teher- tosítani a nyári fprg�lom Jde- írja Markos J&zsef Zala.;ger- nek elkészítése. 
l.:ocsi albizottság? jén a �fü;�vf!t:á5t, Javí:� 1 szegről. A magasépitményi tervek 

- Ezek a bizottságok is kell a Dél,-futohaz munkaJat * közül említésre méltó az 
számos köziérdekü problémát is. hogy tovább lehessen , Békéscsa.bán is folvnak a Északi Jármüjat'itó új rnesel
vetett.ek fel. Sokat ,itatott c�k�nteni a géprevárá.sok választási előkészületek. Bal- mozdony és motorkocsijaviló 
kérdés volt például a kerek- szamat. 

1 
dfasár Gyula arról számol be csarnokának, a Budapest-Déli 

párok mérete. A vasutak a * levelében. hogy Békéscsaba pályaudvar átépíté;;ének és új 

legkül • , G • felvételi épületének. az új zá-.. önbözobb átmérojú ke- Két kiskunhalasi vasútór, állomasfónökét. Molnár _a- honyi felvételi épület tervei-rekeket a1ka1ma7„2.ák az új ko- Szántó Antal és Juhász Fe- bor elvtarsat egyhanguJag Je-
nek elkészítése. csfirnál. A-r. albizottság úgy renc lölté!k a vála.sztók megyei A vállalat 10 év alatt 722 új döntöh. hogy ezt egységesí- határsértőt tett ártalmat-- tanácsl tagságra. A választá- vasbet,qn kishid és 1674 kisebb 

teni kell. s a jövőben a 920 lanná, sok előkészítése s?rán �zámos 
mm átmérőjű kerek.pá.rolkat . k ·· 1 ·· f l 

vasutas dolgozó is aktiv tár- műtárgy terveit kés:mtette el. 

ke1! 11 1 . , aki egy u onvonatra e ugor- sadalmi munkát végez A hidak közül legjelentősebb 
· , _a I rn 11;a�n1. Ugya;1akl_<or va akart kijutni Jugoszlátiiá- * · 

volt a wmnai tJ(lSÚti Kőrös-
az UJ forgová.zakat mar ugy 

I 
ba. A szolgálatát éberen tel- ,.Hat't:an-fii.tóház dolgozói híd tervének elké.szít.ése. · kell megépíteni. hogy a ké- jesító két vasütört· 'a BM ha- a műszaki fejlesztésben fon-��bi_ években 900 mm-es ke- tárórség 40()-400 forint juta- tos eseményeket várnak az Terveik külföldre is 

re cpa_rokat leh�sen alirnl- Jombai:i részesítette. - olvas- idei évtől. Tervükben egy eljutnak mazm. Ezáltal le11ebb kerni a 
I 

tuk Toth Tibor levelében. 40 és 60 tonnás emelóbe-
súlypont. ldsebb lesz a rugó- * rendezés, valamint egy nagy 
zat terhelése. Krl,stóf Lajost, Sreged-állo- teljesítményü Diesel-motoros 

más segéd-mozdonyvezetójét I aggregáfor Ü7R1T1beheJye7_.ése 
A jövo az önműködő I súlyos baleset érte 1945. 1�1ó- ' szerepel.'' - írja levelében 

kapcsolószerkezet-eké 
I 
herében Bátaszék-állomáson. 1 Murai Gáborné. 

j Egy tar-tálykocsiból kiömlött 1 . �- .. . . 
A teherkocsi albizottság a a tömény kénsav, melyet a 

I 

K,sterenye-f�toház dolgozo,

cementszáJ!lító kocsik levegő- /  vágányok között ásott gödör- nak J:ielytallásar�l szá;1101 be 

és cementsz-áHító csóvezeté- ben gyüjtöt�ek össze. K�·ist�f levele_be_': . _Prnter La10s. A 

keinek csatJ.akozófej . valamint I nem vette E:�zre _a , g�rót es zord 1d0Ja_ras elle':1é'.e a moz

a k ttös fékt k ' k b 1. • beleesett. Szornyu eges, sebe- donyszemelyzet kozul egyet-
, e, us, 0 sza vany<>;: 

1
. ket szenvedett mindkét lábá- len dolgozó sem jelentett be-

�11�.savaJ f:ogl'.!-l�ozott. Az „s_ ra. Bal lábát térden felül. teget. pontosan jelentkeznek 
Jelu - az .. S Jel a _teherfo1 - jobb lábát közvetlen a térd sz.olgálatba. 
galo':'ban 100_ kilom<;teres se- 1 alatt amputálták. Az Egész- A gépel, gondos kezelé-
l>ességgel kozlekedő koCSJk ségügyi Minisztérium enge- sének köszönhetó, hogy 
Jele - k�ik�.ál „a. jövőben délyével és elfagyás nem tiirtént. 
CS3k a csoves utkozoket lehet szak 1-nk anyagi Nagv erőfeszítéseket tettek a 
alk_a1�i. Mí ezt a feltételt 

I tám:;!�I�Z:a� Kristóf vonatok meneuendszerűsége 
tel.1es1teni tudjuk. _ _ .. • La.ios az· NDK eísenbergi érdekében. 
. Swln1. kell az onmuk?'-!<> szanatórium.iban nyolc * 

k?pcsolos7..crkezet bevez.et.ese- hetet töltött, ahol légpá�- A múlt évben 17 522 darab 
rol. Miután ez a •köze!jöYőben nás műlába.kat kapott, különféle teherkocsit mostak 

A távközlő- és biztosító
berendezési tervek tekinteté
ben is jelentős az előrehala
dás. Az integra-<ionú1110 rend-

Visszaéltek 

a bizalommal  
A társadalmi és a szemé-

Jyi tulajdon sérelmére elkö
vetett többrendbeli s,ikikai;z
tás miatt eUárás, fadult Var
ga Tstván újszentivéru lakos. 
Suged-Rókus szertar volt 
számadója ellen . 

A bíróság előtt kell felel
nie a mérlegkönyve!< meg
hamisításáért. A kiszolgálta-v�larnennyi euró1;>3i . vasútnál olvastuk dr. Bár,kfalvy ki a szeged-Rókus-állomáson 

koztuk a MA V-nál 1s bcvezc- ,-,r- 1 1 , levő teherlrocsimooó telepen. tott tüzelő árát gyakran nem 
t�sre kerül, a kapcsolófej füg- q,,� eve ebe

;
. A kocsilk fertótlen!tése rf"Tld- fizette be és hamis nevekre 

go!Jeges méretének csök!ken- kívül fontos az eglészségü!(yi 
tése érdekében javasolták, .,Alsóörs-állomds személy- követelmények szempontjából. 
hogy a megengedhető legaJa- pénztáráml'k ablakainál sze- A kocsimosók a. kemény 
csonyapb ütiközómagassá,got les idöben olyan nagy hu�t hidegben ls folytatják 
920 mm-ről 950 mm-re kell · van. hogy mar nemcsak a Je- munkájukat 
feiemelni. A javaslatot elfo- 1  gy_eket és a p�pí_rpén�t, ha'!� - írja levelében Tótka Ká
gadták. szmte az apropenzt 1s elfu))a I rolv - bár volt olyan nap, 

- Mit jelent ez a gyakor- 1· - írja levelében Bognár Ká- 1 amikor csak tíz kocsit tudtak 
Llúban? roly tudósltónk. kimosru. 

írt ki faanyagot. 
Kovács Ilona Kecslkemét 

volt szertári vezetője ugyan
csak. a társadalmi tulajdon 
sérelmére elkövetett sikkasz
tás miatt kerül bíróság elé. 

C&. I. 

Szénvonat  érkezett . . .  
Az �últ hetekben nemcsak a bányá.swk, hanem a. vasuta
sok 1s derekas munkát végeztek. A föld mélyéből felszínre 
hozott szenet csak nagy nehé?.ségek árán tudták eljuttatni az 
üzem�. a lia.kossá,g részére. A várpalotai vasutasok ottjártunk
kor . mmusz 15 fokos hidegben is gyorsan végezték a cseri bá-

nyá,ból érke-utt szénvona.t rendezését 

A 411-es ta.rtalék lassan prüszkölve indul eJ. az első fogással 

A tolatás megkmődöU. Tóth Gyula váltóőr viHót állít 
a szénnel megrakott, lassan guruló kocsiknak 

(Hemzó Károi11 képri,port;a) 
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A Vasutépitők csapata az Európa Kupa döntőjében 
Február 8-án, a Sportcsar

nokban játszott;á,k le a Vas
útépítő Törekvés és a GSTK 

férfi asztalitenisz Európa Ku
pa elődöntőjét. A találkozó 
előtt a jugoszlávok nem tit
kolták, hogy győzelemre szá-
mítanak. Berczikék azonban 

A döntőben a magyar együt
tes a Lipcse-Cluj mérkőzés 
győztesével játszik A mérkő
zés időpontját később jelölik 
ki. 

keresztülhúzták számításuka,t. Asztal'1tenisz KISZ-kupa J.'.itűnó játéklka.l valósággal 
lelépték a tava'l(yi Európa Mindvégig nagy érdeklődés előzKupa győztes zágrábi csapa- te meg a MAV Tisztképző Inté'Let
tot. ben az asztalitenisz KISZ-ikupa 

A Berczik, Rózsás, Holló :
ü
!i1';t:'e��i,;�. 

h
�\r1�iös.:'.:'" 1�:�� 

összeállitá.sú magyar csapat mas volt a döntő, amelye� Pál 
elsősorban annak köszönhe- József és varga Pál hallgató ví-

ti 5:1 arányú győzelmét, hogy ���
1
t ki 

k�;i��::!�l Pál József 

�ndvégig támadó szellemben, 

1 

A győztesnek járó kupát az in
érettebb taktikával játszott. téret KISZ-szervezetének és a 
Az egyetlen vereséget Ho_lló �:

z
�':'J:y:;'°t�f:g�� �;;:: szenvedte el a sokszoros JU- zött adták át a győztesnek. 

goszláv válogatott Hrbudtól. Benedek Til>M 

Az Északiban télen sem szünetel 
a Ki l ián-mozgalom 

A múlt évben a Törekvés Bi- ben az Uzemben 250 dolgozó tett 
hari úti sporttelepén gazdag eleget a Kilián-mozgalom követel
sportélet folyt. A Kilián-mozgalom ményelnek. 
srer-vezésére létrehozott operatív Az operatív bizottság a téli hó
bizottság nagyon helyesen fel- napokra is gondoskodott prog
használta az �szaki Járműjavító- ramról. A KISZ-szervezet és a 
ban foíyó üzemi bajnokságokat 1s szakszervezeti bizottság segit.ségé
a mozgalom továbbszélesitésére. vel élménybeszámolókat tartanak 
A labdarúgásban, röplabdában. és megkezd.iik: a felkészülést a ta
asztallteniszben és sakkban meg- vaszra. "úgy tervezik, hogy az idén 
i,:endezett bajnokságok ugyanis 

I 
még több dolgozót vonnak be a 

evek óta nagy népszerűségnek ör- Kilián-mozgalomba, mint tavaly. 
vendenek a dolgozók között. 1962- KancSUI'& György 

Kossa István : A magyar közlekedéspolitika 
időszerű kérdései 

seivel, a hírközléssel, és végül a 
városi közlekedéssel. 

A. szerző művéhez gazdag .kül
és belföldi irodalmat használt fel 
forrásnmnkaként. 

A könyv megjelenése fontos ese
mény a magyar közlekedéstudo
mány. a vasűt és valamennyi köz
lekedési ág további fejlődése szempontjából, 

t 
Pusztai Pál rajzai 

� 

MAGYAR VASlITAS 

Készül a választásokra 
a BVKH nóbizottsága 

1963. FEBRUAR 18. 

Hivatalunk nőbizottsá- mekeket. Minden esztendő
ga a szakszervezeti munka ben 1000 forint értékű já
keretéoen fogla:lkozik azok- tékkal ajándékozzuk meg az 

Pályazati felh ívás 
kal az ügyekkel, tennivalók- apróságokat. A szakszervezet kultúrneve
kal, amelyek a BVKH-ban A BVKH dolg?Z6�ak m_fnt- Jési és sportosztálya a XIII. 
dolgozó asszonyok és lányok egy hatvan smzaléka no - vasutasnap alkalmából Buda
mindennapi életét érintik. fo1�t1:_a. - _Nemcsak, a __ ter- pesten rendezi meg az Orszá
E tevékenység meglehetősen �el�ből veszik ki , �zuket gos Vasutas Képzőművészeti 
sokoldalú. Kiterjed a mun- cficseretesen, de elenJárnak I Kiállitá.st 
kára, a politikai tisztánlátás a _társadalmi m�?kában _is. A kiállításon képzőművésze-
elősegítésére, éberen őrkö- Partalaoszervezetunk titkára .. in

,k . . tén 1 
, 

dik a nókre vonatkozó tör- is sora;;kból való nő. Ismeri ti k01"';. tagJai, Y. eges es 

vényes rendelkezések meg- vágyainkat problémáinkat és nyugdíJas vasutasok és � 

tartásán, szervezi a társadal- értélkes támogatást nyújt családtagj_ai . vehetnek reszt 
· .. f á t és k ·t· --� ,_ maguk keszitette festmények-

mi ossze og 5 50 re u. a =-«mun,_.,_,.,_ 
kel, grafikákkal, szobrokkal, dolgozó nők életét érintő !kér- Most az országgyűlési és domborművelrnel és iparmű-

dése'k:re igyekszik megoldást taoocsválasztások küszöbén vészeti munkákkal. találni. is látjuk, mennyire fontos a A műveket 1963. június 1--ig 
Mészáros Sándorné, vála- dolgozó nők általános fej1ő- kell eljuttat-ni a kiállítás ren

szolt kérdésünkre, a:lci a fel- dése. öntudatuk emelkedé- dezó bizottságához (Bp., VIII., 
szabadulás óta visel szak- sére jellemző. ho,gy nemcsak Népszínház utca 29.). 
szervezeti tisztséget, s hat munkájukat látják el kivá-

A kiállításra beküldött al
kotásokat neves művészekből 
álló bizottság bírálja el. 

A kiállítás d!i4i: 

Festészet: I. díj 1000 Ft, II . . 

díj 800 Ft, III. díj 500 Ft. 
Szobrászat: I. díj 1000 Ft, II. 

díj 800 Ft, III. díj 500 Ft. 
Grafika: I. díj 800 Ft, II. 

díj 600 Ft, III. díj 400 Ft. 
Ipar- és népművészet: I. díj 

800 Ft, II. díj 600 Ft, III. dij 
400 Ft. 1 

Ifjúsági munkák díjai: I. 
díj 500 Ft. II. díj 300 Ft, III. 

díj 200 Ft-nak megfelelő tár
gyi jutalom. 

esztendeje irányítja a BVKH lóan, hanem tanulnak, szaik
nőbizottságának t.evékenysé- mai továbbképzésen vesznek 
gét. rés.m, különféle iskolákiba - Jól sikerült dalos tal11ko- l - 8500 lóerős gázturbó-

zót rendeztek február 2-án a ' elektromos mozdonyt épít�tt 
Dunakeszi Járműjavító kul- az Union Pacific Railroad 
túrotthonában. A találkozón az amerikai vasúttársaság_ _4 
üzem közel négy évtizedes mozdonyóriás tutótávolsága 
múlttal rendelkező férfi kó- 1600 kilométer. 

- Melyik munkaterületen járnak és dics�etükre , le
dolgoznak a legszívesebben? I gyen mondva, JÓ eredmeny
- faggatjuk tovább. E!moso- nyel vizsgáznak. 
lyodik, tekintet.e megtelik Az általános fejlődés vele-
fénnyel, szeretettel. járója - fejezt.e be mondani-

- Leg'kedvese.bb számunk- V'alóját Mészáros Sándorné 
ra a gyermeknap, a fenyőün- -, hogy hivatalunk dolgozó 
nep megrendezése - feleli. női is fokozódó politilkai ak
- A gyermek az az örök té- tivitá.ssal készülnek az or
ma, amin keresztül még azo- szággyú],ési és tanácstagvá
kat az asszonyokat is moz- lasztásra. Részt vesznek so
gósüani lehet, akik egyéb- :kan közülük az elők.észítő 
kén!I; nehezen köze!í,thetők munkálatokban, a vá�sztá.si 
meg. bizottságokban, a hivatalban 

rusa mellett meghívott kóru- - Gyémánt lakodalmát fin-
sok is szerepeltek. nepli február 24-én Bak János 

- 250 kilométer vasútvona- 84 év1;s d�vee�ri la-kos. a� 

lat villamosítottak az elmúlt annakidejen �t pályamunka. 

években a Koreai Népi De- dolgozott a vasuton. 
mokratikus Köztársaságban. 
A tervek szerint 1967 végére 
1500 kilomliterre növelik a 
villamosított vonalak hosz
szát. 

A szerkesztőség üzeni 

Persze ahhoz, hogy a gyer- folyó felvilágosító munká
mekek.nek örömet tudjunk ban. Tetteik bizonyítják, hogy 
szerem, anyagi alap kell. megértették: a választás a 
Bevételi források a műsoroo Hazafias Népfrontba tömö
esték, a hivatal rejtett tehet- rí.ilt erők kiállása lesz a szo
ségeinek „Ki mit tud", estjei, cializmus és a béke ügye 
szüreti mulatságok stb. Több mellett. Nem vitás egy pil
mint hatvan család veszi lanatig sem, hogy a BVJ{H 
igénybe a porszívógépünket. sok száz nódolgozója sza
Ebben az évben szabás-var- vazatával is igent mond 
rás tanfolyam indul. Tervbe m.indarra, ami egyben az 6 
vettük divatbemutatók rende- szorgalmas munk•ájukna'k is 
zését is. A rendezvények jö- gyümölcse lesz: a szocializmus 
vedelmét has2lilálju!k fel a teljes felépítésére, a béke 
gyermekek ünnepségeire. megvédésére, a több kenyér
l!:vek óta patronáljuk a Her- re, biztonságra és valameny
mina ú,ti Vakok Otthonában nyiünk felemelkedésére 

Vasútőr parancsnokok, Kisvárdal János, Molnár Pál 

i- end' eti el-adók és a na- Miskolc, <lr. Bánkfalvy Gyula. 

elhelyezett világtalan gyer- Sz. I. 

Újfajta vasúti személykocsikat gyárt 
a győri vagongyár 

uzr; esz O _, 
1 Cserháti József. Tótka Károly Sze-gyobb szolgálati helyek ve-

zetöinek, valamint a megyei 
BM-szervek képviselőinek 
részvételével ankéton vitat
ták meg a múlt évi vasúti tűz
károk tapasztalatait, a szegedi 
igazgatóság tanácstermében. 

- Metántüzelésű mozdony. 
A világ első metánnal hajtott 
mozdonyát az angol szénbá
nyászati hatóság állította 
üzembe egyik bányájában to
latási célokra. A 230 lóerős 
mozdony súlya 40 tonna, mo
torja 8 hengeres. 

- 15 százalékkal emelték a 
vasúti tarifákat ja.nuá.r l-től 
az olasz vasutakon. 

- Vasúti daru két gémmel. 

geci, Murai Gáborné Hatvan, Ma
rosán Pál Debrecen, Kiss Lajos 
Alsóörs, Behán Rózsa Kazincbar-
clka, Pintér Lajos Vácrátót. G� 
1encsér Endre Kaposvár, Leiti Fe-
renc, Várnai László Pécs, Benedek 
Tibor, Kancsura György, Fold 
István Budapest G hcze Imre 

Várpalota, Boldizsár Gyula Bé
késcsaba, Várfalvl Gyula Gyéké-
nyes, Markos József Zalaegerszeg. 

Horváth Géza Győr, Tóth Tibor 
Kiskunhalas: leveleiket lapunk 
anyagához telbasznál,Juk. 

A Kossuth Könyvkiadó kiadásá
ban megjelent Kossa István 
könyve, amely összefoglalóan tár
gyalja a magyar közlekedéspoli
tika időszerű kérdéseit. A könyv 
a bevezetőben leszögezi a közle
kedés jelentőségét, ldéZi a marxi 
megállapítást, hogy a közlekedés 
az ipari termelés negyedik ága
za.ta. A könyv kla,<1\isának _ cé)ja 
az. hogy a klllönböz!S l<llilekedésl 
ágak vezetői. a vasút, a Posta, az 
autóközlekedés, a hajózás, a Jég!
közleli::edés dolgozói megismerjék 
azokat a közlekedéspolitikai irány
elveket, amelyek alapján állitjllk 
össze terveinket, határozzuk meg 
a fejlődés útját. A Képzőművés.reti Alap Ebben az évben a Wilhelm Az első osztályú kocsiban 

kilenc fülkében 6---6, a máso
dik osztályban 10 fülkében 8 
-8 kényelmes ülőhely lesz. 

Franciaországban két gém
mel Tendelkező vasúti darut 
építettek kisebb vasúti hidak 
fel- és leszerelésére. Az eme
lést az egyik gém végzi, a m11-
sik ellensúlyként szolgál. A 

daru elfordítható, így a szom
szédos vágányról is tud emel
ni. 

Tolnru Lajos Dombóvár. Nagy 
Gyu.1,a .M.át�zalka, .Markos J6%set 
Z11-laeger,;zeg. Takács Sándor Ré• 
páspuszta, Fa.liszek Antal Bala&
sagyannat, Szász József Veresegy
ház: leveleiket Uletékes helyre 
továbbítottük. 

A 10 OOO példányban megjelent Kiadóvállalata a. na.pokban Piec:k Va,gon- és Gépgyár új
könyv tlz fejezet�e oszlik. A köz- jelentette meg Pusztai Pál- fajta személykocsi mintapél
lekedés Jelent6ségér6! a könyv nak, a. Ludas Matyi -neves dányait készíti el a MA V ré-
!�� l:

J
!�:

e 
és 

ö
���%/;!:!tlit::��t grafikusának legsikerültebb szére. Az új kocsi mindenben 

a hírközlés fontosságáról. a „Köz- rajzaiból összievál,ogatott kö- megfelel a nemzetköz:i előírá-
lekedéspollttkánk elvi kérdései" tetét. soknak. 
�a�be:!�es:�Z::t1� 1::f���•

é�� A rajzok tematikailag mai Hossza 24,5 méter, vonta-
szemlélet kérdését, és az egész életünkről, a mi társadal- tási sebessége 140--160 kilo
országra kiterjedő olyan eg:ir,eéges munkról szólnak. s nyíl- méter/óra lesz. A feljáróajtók 
!��:°':!�sz�;3�

z
��yi::[J

h
°,."�!l'. vánvalóan létező emberi hi- csuklós megoldásúak. A hom

valamennyt ágát. Ennek alapján bákra, fogyatékosságokra hív- !ok átjáróajtó tolószerkezetü 
tehát a közlekedéspolitika két fő ják fel a figyelmet, ötletes, és az eddiginél szélesebb át
!;",!���iis/ és f,.°

r
fg��edif!��1;'. mula.tságos formában. járóhidat nem bőrharmoni-

lex fejlesztése. A könyv további A kötet me(}'jeuméséhez mi ka, hanem egymáshoz ön
részében foglall<ozlk Kossa István is gratulálunk a művésznek működően kapcsolódó gumi
a közlekedés.! szükségletek felmé- aki hosszú ideig mint vas� tömlő veszi körül. Az a:blakolk résével, a közlekedési hál6'za.\ fej-

, 
tas -"-l tt la k I k <4"-- ·• • "ek '1"-'· tesztésével a közlekedési eszkö- U u.v gozo , s_ pun ba.n ev� uvegezesu , sz1 ra...u.t\.-

zök fejlesztésével, a javító és kar- időről -időre megjelenő ka- !'llentes üveggel. A közepén 
bantartó bázisok kérdésével.

. 
a rikatúrái bizonyítják hogy 

\ 
vízszintesen kettéooztott ab-b!ztosltó, forgalom vezérlő- és hely- , . la . ' • . 

meghatározó berendezésekkel a I me(}' ma is a Pos ismero3e a laknak csa:k a fellső reszét le-
közlekedés technológiai kérdé- vasúti munkának. het lehúzn.i. 

• • •  

A tervezést a Wilhelm 
Pieck Gyár járműszer<keszté
si osztályán már megkezdték. 
A fél év végére a rajzokat 
elkészítik, és a második fél 
évben sor kerül a két min
tapéldány gyártására. A MA V 
ilyen kocsikat rendel majd a 
nemzetközi forgalom számá-
ra. 

Lakáscsere 

- A legzordabb időben Is 
nagy tranzit forgalmat bo
nyolítottak le a GYSEV sop
roni dolgozói. Január 23-án 
például egy Agfalva átmene
tű tranzit elegyhez nem volt 
vonatkísérő személyzet. A szol
gálat letelte után Pálfi Zol-
tán állomásfőnök-helyettes és 
Szabó László forgalmi szolgá
lattevő vállalkozott a szerel
vény továbbítására. 

- Több mint 500 ezer fo
Elcserélném BaJatonfüzfőn 

rintot takarítottak meg 1962-
közvetlenül a viz mellett levő vll- ben a debreceni járműjavító 
Iaszerű 2 szoba összkom.forLos, famegmunkáló üzemében a Dó
Ipari árammal, vízvezetékkel, für- zsa szocialista brigád tagjai. 
����:r::ze����

t
tu

s
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t1 
va1:; - Eredményesen dolgoztak 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bi.z.Ottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

3. számból: 101 265/1963. I/8. D. 
VáltoZó munkahelyen foglalkozta• 
tott vasutas dolgozók utazása XX. 
m. sz. menetjeggyel. 

100 770/1963. Al. C. A MA V há�
tartás! tüzelőanyagel!átás szaba
lyozása az 1963 /64. tüzelés! évre. 

4. számból : 131 995/1962. I/1. A 
moz.donyfűtői vezénylés szabályai• 
nak módosítása. 

5, számból: A Pártfc5is-kola leve
lező hallgatóit megillető tanulmá• 
nyi kedvezmények. 

6. számból: 101 615/1963. I/2. B. A 

túlmunkával összefüggő egyes 
l<érdések szabályozása. 

103 512/1963, I/2. c. Pályázati hir
detmény külföldi ös2tönclijakra. 

K E R E S Z TREJTVÉNY 
Aroma. 58. Egymást előző betűk. veszprémi lakásért. Clm: Nylró 1962-ben a zalaegerszegi CS()-
59. Borsod megyei községbe való. fat��ly

kö�/\��� Balatonfűzfő, Br mópont dolgozói. Tervüket MAGYAR VASUTAS 
:,;;l'�:�r;ó��- ts. 

z
it�

ó.
h�";,g. 7,� - Elcserélném Vác MAV-telepen élüzem szint felett teljesítet- F'

elelős szerkesztő: Guly
ll
s Jánoe Vízszintes: 1. Ezért a cimért 1s 

folyik már versengés. 13. Legré
gibb rómru pénzegység. 14. Királyi 
fejfedő, 15. Csengő teszi. 16. Erő
dítmény, 18. KiStehetségú utánzó. 
20. Hová, oroszul. 21. Him juh. 23. 
Kincse. 25 . . . .  encer, hangtompító. 
27. Magyar Allamvasutak. 29. Gö-

rög mitológiában a hajnal megtes
tesJtője. 31. Morse hang. 32. Indu
latszó. 34. őrölt anyag. 37. Szölö
lé. 39. Morog. 41. A dinamit :fel
találója. «. Igen régi. 46. Az _ bi
zony. 48. I{étes. 50. Vissza: ingyen
élő. 51. Zománclpari Művek. 53. 
Kelta mondakör. 55. Cselekvés. 56. 

'fi 

Rövid nadrág. 68. Göd't;r, 69. levő kertes, különálló, vízvezeték- ték, a kongresszusi verseny-
Kérdőíven olvasható. 71. Számok �é'ii,:�y!

á:ét
g\s 

s
'f::á�i:i

h
t�dap�;t 

ben elért eredményükkel pe- Felelős kiadó: Szabó Antal 

:!t
tt 

i���fój������l::�ef
ecs

7r egyszoba-konyhás MAV lakással. dig elnyerték a megyei párt- Szerkesztőség: Budapest. 

Liter. 76. ll:. A. 77. Vissza: ökör Clm: özv. Moravecz Vilmosné, bizottság vándorzászlajit. Vl. Bencztlr u. 41. 
előde. 78. Drágakövek súlyegysége. V:'.: ��ri::!it 

26
Makó állomás - Nagy népszerűségnek ör- Tolefon : városi : 424-184. 

80. Kereskedelmi gócpont. 
melletti kettőszobás emeleti tá- vend a szakszervezeti politikai Uzem1: 39--'1'1 

Függöleges: 1. Maró folyadék. gas, alacsonybér(l MAV lakásom iskola a hatvan-salgótarjáni l'erjesztt: a Népszava Lapkiadó 

�á;;;:i!�
et 

�:��� t��g:· 
3
ffi8�� t�g:fia�á�:f�e��:r:�!ésJakf!t�S 

I 
pft; fó�ök_ségnél, .a?ol az el?- Véllalat 

hangzó!. 5. ll:kezettel gabonaféle.
1
1s. Clm: Huszta Miklós mGsz. adok d1af1lm vetitessel teszik Budapest. Vll. Rákóczi 6t 54, 

��ly�';n�a�';,z;,líyos�
ji�';,�g_

seb:, féíint. Makó, Csokonai utca 22. szemléletesebbé előad:isaikat. Szikra Laonyomda 
A Rhone mellékfolyója. 9. Akli- r' _ _. _ _._,__,_.._...,...._...,......,_...., _ _. _ _._.,..,_,_,._...,..,._...,.._..,......,_....,..,......, _ _. ___ ,_,.._..,..,.. 
nium vegyjele. 10. Sisak hangtala
nul. l.tl. Az Olymposz királya. 12. 
Pletyka franciául. 17. Omladélk. 19. 
Kerékvágás. 22. Adó. 24. . • •  com
modo, 1;,etszés szerint a zenében. 
26. A legszélesebb tömegszervezet. 
28. Húz. 30. Betűpótlással lovar. 
33. Von. 35. R. o. v. 36. űtemmé
rö. 38. Finn torony. 40. Légnemű 
anyag. 42. Pest megyei község. 43. 
Jövo5be látó. 45. Monda. 47. Kérdö
szó. 49. Halkan mondd. 5.2. Minő
ség ellenönés. 54. Samarium vegy
jele. 57. Vissza: Világítótorony. 60. 
Gyakran megfordul itt. 63. Szelle
mi tevékenységet fejt ki. 64. Be
takarít. 66. Véd. 68. Vonatkozó névmás, tárgyraggal. 69. Római 
császár. 70. Igekötő. 72. Osztrák folyó. 73. Adnak neki. 75. Ez a föld az alumfruum alapja. 77. Azo
�i!,::f;:1k· 78. K. M. 79. Személyes 

. Bekilldendl!: vízszlntes 1. és függőleges 26. Beküldési határidő: 

��1�!1;!. !:gt�t��e: k��!:!:":l: 
tórendszer. A rakodás gépesítése. 

Zord idő 

Könyvet nyertek: Varga György 
, �!i�

tó
Jl:{Jű s���!�

r
tui;:inJ:,;t.;<; - Most az a feladata, hogy lehetőleg !ebe-

i állomás. Molnár Imre, forg. ta- szélje az uta.soko,t az utazásról. 
rluló, Ostffyasszonyfa állomás. 

Sürgős szá l l ítmány 

- Megál.lás nélkül tovább. A Fő utca 28-ban 
elfogyott a tüzelő. 

(Pusztai Pril rajzai) 
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• A SZERVEZETT VASUTAS DOL�OZÓI< LAPJA 
• 

-------------------------------------! 

VII. ltVFOLYAM. 5. SZAM. 

A nemzetközi nönapra 
A nők egyenjogúságáérL és a békéért vívott harc Jegyében ünnepelték előszór. 53 évvel ezelőtt, márci'4S nyolcadikát, a nemzetkö.:i nőnapot. Az első világháború méiy nakadéka felé közeledett akkor a világ. S amikor a haladó nőmozgalom harcot indított a nők jogaiért, messze hangzóan hallatta szavát a béke védelmében is. 1910. augusztus 27-én így $Zólt erről a koppenhágai nőkonferencia: ,, ..• fel kel! világosítanunk a proletár nőket a háború okairól, alapjairól - a kapitalista rendről és a szocializmus céljairól és ezért fokoznunk kell az egész munkásosztályban annak a.z erőnek a tudatát, amelyet a mai társadalmi életben betöltött szzrepénél fogva bizonyos kórü.lmények között bevethet és bevetni köteles a béke biztosítása érdekében. Ugyanakkor e célból gyermekeink szocialistává nevelése útján gondoskodnunk kell arról is, hogy a harcoló proletariátus, a bé1<:énele ez a serege egyre nagyobb és erősebb legyen." A Szovjetunióban, a szocializmust építő országokban a nők millióinak társadalmi helyzetében alapvető változás történt. Hazánkban is aktív részeseivé váltak a nők a társadalmi átalakításnak a felszabadulás óta eltelt 18 év során. Méltán .i!lapította meg pártunk VIII. kongresszusa: ,,Társadalmunkban mindinkább megvalósul a nőknek nemcsak jogi, hanem igazi társadalmi egyenlősége is." A magyar nők akkor ünneplik méltán március 8-át, a nők harci napját, ha legjobb tudásuk szerint -.,esznek részt a szocialista építőmunkában és minden erejükkel szolgálják a haladá�, a bélce ilgyét. Az idén két jelentős nem· zrtkőzi konferenciára Ms:::ül a világ nőtársadalma. Májueban Bukarestben ül ösbze a „Szakszervezetek Nemzetközi Konferenei4ja a Dolgozó Nőért." A konferen• cia résztvevői megvitntják, hogyan vegyen részt a dol

gozó nő a monopóliumok, az imperializmus elleni harc-• ban. júniusban Mos'?kvá'.,;;m füésezik a NőTc Világ":ongresszusa. A kongresszus elé.,tt ,n a feladat áll, hogy lrtékelje, meghatározza a niík feladatait ko"!lnkb·.m riz i·gyenJ..ogú.ságért, a béké,írt, az PmFeri haladásért, a g11erfll?kf k boldogulásáért jo!yó küzdelemben. Március 8-án, amikOT a r.emzetközi nőnap a!lwlmából köszöntjük a va.mtas o,szonyokat és leánJíOk•1t, kfrrinunk nekik további sok sikert a szocializmus fe!epitéséért, a béke megvédését t végzett munkájukhoz. !lecsülettel helytálltak az 
Idei zord tél nehézségei, kö:epette. Legyenek továbbra s méltó társai a férfiaknak 1 munkában, tanulásban, az ilet minden területén. 

Ára 40 fillér 1963. MARCIUS 4. ! 
• 
• 

A pécsi igazgatóság nyerte l 
• 

a kongresszusi és az éves munkaversenyt i 
♦ 

Február 22--én került sor az 
igazgatóságok december havi, 
negyedik negyedévi és múlt 
évi munkaversenyének és egy
ben kongresszusi versenyük 
eredményének értékelésére. A 

részletes elemzések alapján 
megállapították, hogy 

elbizakodottságot szült volna, vulása szempontjából feltétle-! Várpalotát úgy emlegetik, mint a fiatalok állomását. Jelen
a következö hónapokban már nül szükséges, hogy a felsőbb t 1eg is sok fiatal ismerk.edik iU a vasutas életteL Ceglédi Eri· 
fokozatosan visszaestek. Még szervek jobban segítsék ezt az♦ ka és Szabó Kálmán a forgalmi irodában szorgalmasan ké--
szerencse, hogy év végére, a igazgatóságo� és a helyi �ze1; t szülnek első vizsgájukra 
harmadik helyet el tudták érni. vek 1s tanulJanak a tavalyi hi- • (Hemző Károly felv.) 
Reméljük, a múlt évi tapaszta• bákbóL t 
latokból levonják a szükséges Az igazgatóságok munka.ver-'••••••••..,..•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tanúlságokat és kemény ver- senyében decemberben a kö- 1 , a szombathelyi igazgatóság 

munkája nagymértékben 
Javult és 6k nyerték a de� 

eember havi versenyt. 
;ri-:�iz;ri;i!��1t t;;�::t::�

d ala
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=:ttal I FELHÍVÁS A VASUTAS DOLGOZOKHOZ ! 
ból is döntő jelentőségű vol-
na! 3• Budapest 66•5 " A rendkivül zord és hosszantartó tél idején a személy-An:nál is inkább örvendetes ez, 

mert egész évben javuló ten
denciát mutatott munkájuk és 
a legjobb eredményt éppen ak
kor ért.ék el, amikor a zord tél-
lel kellett küzdeniük. 

Külön kell szólnunk a mis- 4· Miskloc 64 és teherszállításban számottevő korlátozásokat kellett Jogana-
kolei •wa"'vatósag' nem kl- 6

5
· 

S
Dzegb ed 4

5

2
7
5 tosítani. Az áruforgalmi korlátozások miatt január és február .., ..., · e recen ' hónapban mintegy 2 800 OOO tonna áru.mennyiség szá!lítás:i 

emelkedő, de egyenletes, A negyedik negyedévi sor- maradt el. Ezzel összefügg, how számos vállalat és üzem alig 
megbízható munkájáróL rend: rendelkezik már kellő mennyiségű tartalékanyaggal, sok vál-

A miskolciak egész évben 1. Pécs 228 ponttal lalatnál a legyríTtott készáruk és kitermelt alapanyagok fel-
megőrizték a második helyet, 2. Szombathely 226,5 „ halmozódása gátolja a további folyamatos termelést. 

A pécsiek az élen s a 12 hónap alatt, csak egy- 3. Budapest 196,5 

szer, márciusban tudtak elsők 4. Miskolc 193 
Korábbi sikerek után, 1961- lenni. Véleményünk szerint 5. Szeged 153 " ben ��n v

��tt ;. �si ennél többre is képes ez az , 6. Debrecen 124 „ 
1
t
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ükre
_azga áli"g
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k 
e- igazgatóság. Kívánatos, hogy 

j Az 1962. évi és kongresszusi v ogy evon a a · dé él· ek · 1 · t h · nk é ed • szükséges tanulságokat, job- az . 1 n __Jen . Javu o ec m-
I 
mu a verseny v ger menye: 

b t'k k't 
I 

ka, lehetosége1kkcl és a tava- 1 Pecs' 816 ponttal an szervez e a mun a ,  na- 1 • ál · · bb 'k 
· 

ponta értékelték a versenyt, ��nká -��at 
Jo an szervezze 2. Miskolc 785 „ 

elemezték a tennivalókat. 1962- l · 3. Budapest 780 
ben fokozatosan javultak ered- A tavalyi győztes az utolsó 4. Szombathely 779,5 

ményeik. A kongresszusi ver- 5. Szeged 582 
seny beindulásakor még az előtti helyen 6. Debrecen 579 
ötödik helyen Vl'>ltak: (április- Összegezve: a vasút 1962-ben 
ban), de azután az élre kerül- A tavalyi győztes, a szegedi is teljesítette szállítási felada-
tek. igazgatóság az idén erősen tait. Külön elismerést érdemel 

Sikerilket nem kismérték- visszaesett. Kétségtelen, hogy az építési szolgálat az önkölt-
ben anna.k köszönhetik, számos objektív nehézségük ség jelentős mérvú csökken-
hogy jól együttműködött volt. Elég, ha utalunk a 600-as téséért. Ez döntő az üzemi ju-

az Igazgatóság vonal átépítésére, több eso- talék szempontjából is, mely-
és a megyei bizottság, ennelk mópontjuk korszerűsítésére. n� _össze:ge . 

� évi II;érleg 4:1-
következtében a csomóponto- Szervezési hibák is mutatkoz- kes:ü1te � .iováhagyasa után 
kon is javult a smkszervezeti tak azonban náluk. Az l.ga7.ga- kerül nyllvanosságra. 
biwttságok és a szakvO!llali ve- tóság vezetői levonták ezekből Az éves eredményeik: alap-a szükséges tanúlságokat és 
zetés együttműködése. Amikor jobb szervezéssel ke:zdik az ján folyi!k az élüzem-verseny 
problémáik voltak, bátran tá- 1963_ évi tervteljesítését. Bíz-

értékelése. Az értékelést vég
masZikodlak a mozgalmi szer- zőket ez úton is felhívjuk a 
vek erejére, a dolgozók alkotó tató jelnek tekinthetjük, hogy gondos, körültekintő munká-
kezdeményezésére. a hann.adik negyedévi hatodik 

helyről az év végére feljöttek ra. 
Ez úton Is gratulálunk a az ötödik helyre és az éves Az igazgatóságok munka-
pécsi igazgatóság vala- versenyben is megtartották azt. versenyét, a rendkívüli 
mennyi dolgozójának, a Több problémát jelent a deb- időjárásra való teklntettel 
szép siker1;tez. a k?n�resz.. receni igazgatóság utolsó he- 1963 első negyedévére fel-
szusi zászlohoz, s ktva�unk lyezése. A harmadik negyed- függesztették. 
nekik további hasonlo si- évi javulás után, ismét Vissza- Ez nem érinti az első negyed-

kereket! 1 estek a hatodik helyre. Ked- évi jutalomösszeg kifizetését. 
A budapesti igazgatóság jól vezőtlenü1  befolyásolták mun- Az igazgatóságok havi bontás kewte az 1962-es esztendőt. A:z. kájukat a teherszállításban be- szerint megkapják létszámuk 

első fél évben ők álltak a ver-
1 

következett ingadozásdk. Zá- j arányában a jutalomkeretet, 
seny élén. Elnyerték a vörös hony térségének gyakori túl- amely a negyedévben összesen 
vándorzáS2llót is. De mintha ez terheltsége. A:z. eredmények ja- 750 ezeT forint lesz, 

A Szo--:rjetunió Moszkva-Bajkál közötti szakaszán villamosmozdonyok továbbítjá.k a sze• 
relvényeket. Ez a felvétel llanszk állomásán készült, ahol gépi erő,·el rako<lna'< a villa

mosmozdonyok vonl.atta szerelvények vagonjaiba 

Az áruforgalmi korlátozások feLoldásával a közeli időben minden eddigi teljesítményt meghaladó áru.mennyiség elszállítására kell felkészülnünk, how biztosítsuk a gyárakban, üzemekben, bányákban a termelés folyamatosságát. Március hónapban számolnunk keL! azzal, hogy " vasúti szállításra kerülő á.ruk mennyisége megközelíti az elmúlt ősz október havának csúcsforgalmát. 
Ezt a hatalmas feladatot C$ak akkor tudjuk végrehajtani, 

ha berendezéseink kapacitásának megfelelő kihaszná.Lásáva.l a vonatforgalom tervsze-nlségével a leggazdaságosabban üzemeltetjük a vontató járművetnket és az eddiginél is ·nagyobb 
oondot fordttunk teherkocsiparkunk statik:u8 és di1.amtkus terhelésének növelésére. 

A várható szállltási igények kielégítésének elsődleges feltétele, hogy a vonó- és vontatott ;árműveink minél nagyobb számban üzemképes állapotban ál.ljanak a forgal,om rendelkezésére. Ennek biztosítása rendkívüli feladatok elé állítja a vasút járműjavító üzemi vállalatainak és javító részlegeínelc 
dolgozóit. A követelményeket növeli, hogy a hosszantartó 
zord téli iaőjárás fokozottan igénybe vette a vasút járműparkját és az időjárás miatt ez ideig kedvezőtlenül alakult a mozdony- éa kocsijavító műhelyek termelékenysége is. 

Az eil.lwvetkezemI.ő idő legfontosabb feladata tehát a munka- és üzemszervezés javításával, a minőségi feltételek betartásával a mozdonyok es kocsik javítási idejének csökkenté. se. Arra kell törekedr,i, hogy a javítási állag - a biztonság 
megó1>ása mellett - a legkísebbre csökkenjen. Ezért a szocialista munkaverseny segítségével a dolgozók kezdeményezéseinek felkarolásával április 4 és május 1 tiszteletére ünnepi műszak keretében vigyük sikeTTe az első negyedévi tervfeZadatok és az ezen felül előírt célkitűzések megvalósítását. A feladatok sikeres megoldása érdekében a g,azdaságí vezetők a mozgalmi szervekkel együttműkÖdve tegyék meg a szükséges intézkedéseket és fokozottan támaszkodjana,k szocialista brigádjaink :i,é,damutató munkájára. A nagvmérvú szállítások lebonyolítása minden vasutas 
dolgozótól áldozatkész munkát, szilárd helytállást követel. A 
M.4V Vezértgazgatósága �s a Vasutasok Szakszervezetének elooksége meg van győződve arról, hogy a feladatok jelentőségét a vasutas dolgozók átérzik és mar«Mktalanul teljesítik lrote!ességüket. Budapest, 1963. február 25. 

Dr. Csanádi György sk. a miniszter első helyette-se, a MAV vezérigazgatója 
Szabó Antal sk. Vasutasok Szakszervezete főtitkára 

Diesel- és villamosvontatási szakmérnökképzés 
az Építöipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen 
Az tpítóipari és Közlekedési MiJ,szakí Egyerem közlekedési üzemmérnöki karán 2 éves 

Diesel- és villlamosVlQIThtatási 
szalkmé.mö.klképzó tanfolyam 
indult. A szakmér.nök-tanfo.
lyamra 67 okleveles üzem
mérnök jelentkezett, akik hi
vatást éreznelk axra. hogy a 
tanfolyam elvégzése után a 
vasút Diesel- és villamosvon
tatásában dolgozzanak. 

DT. Turányi István rektorhelyettes a megnyitón hang
súlyozta. hogy az egyetemi 
&téves mérnökkép2lés csak 
alap és az alapozó gondolko
dásmódot, a m(íszak:i tudo
mányban vaJ.ó jártasságot biz
tosítja. a vasút műszaki fej
lődése, a technika előrehala
dása azonban . parancsolólag 

'meg!követeli a műszaki spe-. 
cializáció elmélyítését. Harmati Sándor vezérigaz. 
gatóhelyettes köszönet.ét fe
jezte ki a MúveLődésügyi Minisztériumnak és az egyetem
nek a szakmérnökképzés területén kifejtett előkészületi 
munkáért. A tanfolyam hall
gatói, aJtik műszaki beooztás
ban dolgozó mérnökök nagy 
segítséget adhatnak ai egye
tem oktatóinak a mindennapi 
élet tapasztalatainak, problé
máinak felvetésével. az.ok tu
dományos elemzésével. Biztosak vagyunk abban. hogy a 
tanfolyamról kikerülő Dieselés villamosvontatási szakmér
nökök a vasút műszaki fej
lésztésének, a közlekedéspoli
tikai irányelvek megvalósítá
sának élharcosai lesznek 
mondotta Harmati el.vtá= 
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2 1\IAGYAR VASUTAS 

Csak eg! csavar . . .  /' A munkásszálláson lakók l\lár kJt €S ftj Ói·ája \"CSZ- 1 

1963. MAltCIUS 4. 

\'.§)�(?f�ffj;zrn:; 1 önkormányzati szervének működéséről 
tort. A mo:on•ezeto min- . .  · • · ·" 'k ké t d "  <lent me2:prób�\lr. rle e rl - A Szakszervezetek Orszá- 1 adata a lakók probléma1val I ko1 v,uassza · · t esz en _ ore. 
ménytelenül A, állom· s �:ir gos Tanácsának eln�ksége ,·aló fo_glalkozás. a . sza�.s��r� i Fő feladata a sz�b:1, lako1val 
fe!:!édglpet kért Körmend- 1962. nov�m:ber lH hataro-?1- vezet es n_ dolgozok kozotti I val? :·ends�rcs , to;_o�és, aza:k 
röl. taban rogz1tette a munkas- kapcsolat feJlesztése. Rendsze-

1 
n�velese, p1oblema!k e:linte-

Közlw be�rl,ezett Baján- szál:Ll.rokon lakó dolgozók ön- resen fog]alkoúk a bizalmiak- z�se. a szoba :·ei:idienek �1�0-
senyéröt" a t:631 szám · ,.0_ i kormányzaU szervének műkő- kal. a szállásgyűl·zsek előké- s1tása. M_unkaJat a_ szall":l-
nat. Bognár c',;uln �, - •  -- dését. , szí!ésével és megtartásá,:aJ. j bizo1:tságtol, k_apott __ ut�mtatas 
. - · . · . - - ' .. . A tapasztalatok alapJan a alap.1án ,•egz.i. Idonkent. de ��zetó, t z�l_aege,�z:g'. futo_- A . • onkorn1:'lnyzat fclada'.a szállásbizo\tságok munkáját legalább havonta egyszer kö- 1 

Alapszervezeteink munkája jórészt atlól függ, h�gyan ta
lálják meg helyüket a szaksze!v_ez�ti é!etben a_ b1zal_�,a�. A bi
zalmi munka szerepét, jelentoseget rru sem b1zonY.,�?a __ Job?an 
annál, hogy szakszervezetün k  Vl. kon�re�s�u�a ku_Ionos .. s:1:)'.· 

Jyal foglal.ko:rott a bizal�i munka i:negJav:_t�sa�al� !elentose':'e'. 
· 1 A kongresszus hatarozata pedig a ko\etkezoket mon_dJa . v
'.;i_

. 
szakszervezeti m ·unkában előtérbe kell helye1:ni a bi_za_l· 

�iak tevékenységének magasabb �zi1wonalra _va�o .ez::����� 
Tartalmasabb tájélcoztatásl kell -reszukre adni. es al  

1 l !  tenni a velü� való foglalkozást. Bi::tos_íta�i kell,_ �o_gy a 
ifzalmicsopo-rt tagjait érintő, valamem�yi kerde,sben_ erv�nye

süljön a. csoport tagjainak és a bizaln�i!1-ak ?- _7:ele71:�nye. 
haz do.,,ozoJa n) o ,10an <' 

j 
sokl·etu. Tevékeny munkat 1 . . . • él ·· •· be zélést tart a szoba másik motor se�í•sé"ére s'"· f •t k · ' Jl-' l"·'· . k az a!ab

. 
Inak sze11nt c szeru zos meg s • . _ "' ·  "' . :: , �J . 1 a sza : ason '.""'o . szo- felmztani · lakóival. ügyel a szoba nmd- 1 tett. �ek! gyol'5:a1: s1keru!· 

1 
c1alista nevelese teren. F1gye- , .. · 1 iéne-k. a kulturális élet. a pi- 1 megtalálnia a Jubál. Apro- lemmel kíséri szociális. ku1- a) elnok! . . . · . • r  k .· biztosJtá-ság rnlt. Az irányváltón meg- turáJis igényeiket és ezek ki- b) kuUurnevelest e� spo_rt- ��nes. sz� a o

dal

zas . 1 .d 1 1 · · ·d I • f leHs (na=·o'--b szálláléon 011 sara, a tarsa rru tu aJ on uu t es mar maJ nem e- elégitéséhez segit�éget nyújt. -� . w ...,,, ': . • megóvására a lakar•ékossági l e�ett ea,,J,: anyacsa,·ar. Bog- Ellenőrzi az egészségügyi. szo- rulo sportf_el�lös_ is leh<'ü). . . 1 
e
l
őírá•

ok b
;,,
lartására. nar meghuz+a a csavart és a ciális és gazdaságj 11,'.}rmák e) egeszsegllgl/!. es t,sztasag1 1 - -

motor m.á:•is rnvartalanul betaiiását. Szervezi és érté- felel�s._ ,  . . _ 1 .. rv�ozg_?s!tja a szoba )akóit a 1 
kapcsolt hatrnmenelre is. In- keli a sz:illáson belüli tiszta- d) 1fJusct(t1 felelos. . kulonbözo rendezvenyekre, 

A fent vázolt célok jegyében mditJuk_ utJa:a u� r�v�tun
J· t· A bizalmiak fórumát." E rovat kereteben 1gyekszunk be
�

a

ui.a'tni a bizalmiak munkáját, foglalkozunk legfo_ntosabb_ te_:1-
nivalóikkal, közöljük véleményüket. _tapas7:t�lata1kat. K:r��� 
olvasóinkat, és külön is e rovat_un_k c_imzettJelt. , a b1

_
za�. a1:� . 

továbbá a szakszervezeti funi,c1onar1usokat es akhVt$táka, 
hogy gazdagítsák írásaikkal e rovat anyagal. 

dulhatott a 861 1 -es 
.
•zám_ú ' sági versenyt .  A dolgozókat a .' el,_nőfel.elós (ai:oko� a _szál- kulturáhs lnté�mények lát,og�-

A { d • ·beszedésen túl •  • • moton·onat. nem volt mar száJhsrend betartás.ám. a tár- Jas.'.>,,_on, aho.l n01 dolgozok is tásá!·a. a poht1k_a1. s�krruu es ag. lJ 
szükség a segl>dgépre. sadalmi tu!ajdon megó,·ására laknak). . . , az altalános muveltseget feJ- , . . b" , ,, fi •elmét ezekre a Leleményes 6géért dic,éret neveli. Biztosítja és eJ.füegiti Nagyobb szálJasokon • he- lesztó el-5a<l-ásokra, tovább- ' Velemenyem szerint a •- i 

zottsa? , 
k 

ln 
illeti a motorvez�tő tár<á- a lakók nyugodt pihenését, lyes. ha_ az . egyes lelelosok képzúsre. A szállá-s- vagy a 

I 
zalm1:i,I, csak_ . akkor .. !udn?-� , problema ra. 

,, nak segítő Bo!ln'Í.r Gvulát. tanulását. szóra,kozását. munkab1zottsagokat . �!al�fta- szakszervezeti bizottságtól ka- kifogastalan, J_o m_un_kat _\ � 1 A Ja:Vu1ás ?kát a�ban �aton:i. 
Markos J'Í'✓.sef j nak. amelyeknek Jetszamat a pott útmutatást, határozatokat , gezni. ha kello seg1\seget, ira- hogy tobbet foglalk?zun!' a bi-

Munkáslevelezök 
értekezlete 

1 
A •· k , f szá!Jásbizott&ág tagja álla- 1 és egy<§.b kérdéseket megbe- : nyitást kapnak. Mindig tud- zalmia!'k�l. MunkáJuk ugy ;e: Z on ormanyza pítja meg. szél i a szoba lakóival és a fel - niok kell, mi az alapszervezet I het meg Jobb, ha a . !lazdasag: 

szervezete : Azokon a területeken. ahol , merüit problémákat eJin.tézés I előtt álló legfontosabb feladat, 
1 

vezetés _ne�1csak kr1_tilmsJ 1� 
1 egv iparág több váHalatának végett továbbítja az i lletékes i mivel kell foglalkozn1. 

1 
a problemakra felfi�=

t
l? b.· 

a) szállásgyillés, s.zern,khez. 
1 

N·' l I De"!' pa' lyaudva- zalmiban, hanem segito ar_sa_t, 
1 dolgozói egy körzeib,,n. vagy 1 , a un <, a • 1 k" f J datok megoldasat b) _szá_llásbi�ott5ág (központi egy épületben vannak elszál- . • , ron, a félévre elkészített !llun- a O '.'- . e �-

m rés,cé-l szal.!asl:>12-ottsag), lásolva. központi szállásbizo1t- A fegyelmi b,zotfsag 

I 
katerv alapján havonla ossze- 1 mozditJa e

1
lo. A ma

t
ga

b· zotts' 
b d 1 , . • · • � • k - röl - sza iSZerveze 1 1 tA -A u dpesti igatgalóság ve- e) szobabizalmi-hálózat. ságot célszerű választani. Fel- , . h1VJUk a b1zaln11akat. es gy_:1 , nk nevében _ örömm<! zetöje február 20-án érte- 1 d) szá.llásfegyelmi bízott- épi\ése és mun kamódszere ér- Azokon a mun.kásszállaso- ran meghívjuk őket a kibov1- !\U . . .. Ma . ·ar Vasuta, kezletre hína össze az igaz- sag. telemszerűen azonos a szál- 1 kon. ahol szállásbizottság mú- 1 tett vezetőségi ülésekre. Bl- 1 uk

dv
d
ozlo:11 a . · t

g
; e's ,·g·yeJ,. t · · h 

1 
1 köd" ik •1s • zá11 ' , 1 • . ·d ' "b d , 

en ez emenyezese , • ga osag oz ta, tozó szolgálati A szállásgyűl-és a szállt.is la- . lásbizottságok fe!,épít<\sével és I . :, ce . zeru _s · as<_egye -
, 

zalmiaink a t:;g 1J e��e- es 
_ szem majd elősegíteni. hogy 0 helyek munkáslevelező1t. Az l<óiból (küldötteiből) álJ. amely / működésével. 1111 b120ttsagot választam. Fel- kívül. egyre tobbet torodnek . b. 1 . . . 1 . részt ,·e-

értekezleten -:--- amelynek re- 1 a szál:lásbizottság beszámolója I .·. , _ . ..-. ., . . _. adata. hogy a s.zállásrend és a dolgozók ügyes-bajos do!- m: �za m1,J'.1
1
�0�;: munkájá-ferátumát Sa rt:ári Mihály, 1 alapján megbesz.éli  a (elme- A ��-állá�b,z�fü:_g �tlU_nk���� a szocialista együttlakás sza- j gaival. foglalkoznak problé- gyene_ az 

�
J 

z tanulsá';,os az igazgatóság Yezélöjének rült problémákat. Ezeket a · a �,-,,zerv_eze_ 1 ,w _ _ ag 
ua I bályait megsértőkkel szemben : májukkal. Sárosi István, Pápai ban. Ugy v�lem e O • 

helyettese tartotta -. meg- 1 gyűléseket szükség szerin t. de 
nyitJa. Szu��e_g 

. 
�zermt . d.� 

1 fegyelmj eljárást folytasson 
I 

Jusztinia. Hüvös János és Bo·r- hasznos lesz. 
jelentek a megyei lapok ipa- legal•ább félévenként kel l  ösz- leg�ább fele,';t1:�e:1} �za 

, le. sodi lstt:án bizalmiak gyakran I Foki István, 
r' . roYatána.k vezetői. vala-

,
. szehívnla a s�llá�oizotlé>ág- �� /t:� t ���s 

a
�

aro
éii���= A fegyelmi határozat lehet: ; felhívják a szakszervezeti bi- szb-tltkár 

mmt a n1•ulas szaklaoo!, nak. A szállasgyűlésen ad t ':° 'H
z nl •f· 2 

a ál- , - szóbeli figyelmeztetés. 1 s2erkesztöi Ls. szán1ol a szállás- és a fe- 1;m ._ a�. 0 -e,ppen sz-
_ írásbeli figyelmeztetés. Az összejövetele11. amely- • gyelmi bizottság a két g,-ülés l�sbi�tsa,g 

t
eJ

;
ol

��:g�gJ�á��; - jem1zökönyei u tolso· fi· 
1 Irodalmi színpadunk és a közöns�g nek �-él,ia a lapo'., é a tudó-

, 
között végzett munkáról. piren ks

pon .0 
/ b. -ti< · yyclmeztetés. 

r,ak elmél;itése és a tapasz- A szá/lásbízoftság megh1vJa. 1 A lakó a határozat ellen 8 
sitók kölcsönö hpcsolalá-

1 

a s�. zei veze 1 120 _ag 

talaksere volt. elhatározták. • , , , i napon bel.ül panas.•zal fordul-
I .Emberiség _ magyarság'' ' lasztás. Jól érzékeltette, hogy 

hogy a jö,·őben negyedéven- [ SzállásbizDttságot ott kell A b1za/m1ha/ozat hat � helyi szak.szei-vezet:i bi- ci�mel mutatta be legutóbbi I a haladó magysr irod:3:Iom és 
ke·nt men1·sme" tlik t di , va· las 1 • ah I lak · ,. . zott,aghoz. amely a panasz 

1 
- ,, , . . . ta művészet szerves resze az H . • ez a cse- z arn . .  o a ·o.n: sza- kív·1zs"'ála·sa· u•"n a fegyeln11· muso_rat a dom_ bóvan_ , a

_
s_ u s 

I egyetemes e1nbe•·1· l•ultu· ran· ak. reles kezdeménrez.és't. 1 ma legalább az 50-et eléri. A s,..obabiza.Jmiak háléza\át "' ""' oda! • , 
Mind a sajtó képviselői. 

!' Ott. ahol a lakók száma épü- minden szál,l·áson létre kell  bizottságot új tárgyalás le- kulturotth?11 • ir mi �zmp�- Jól sikerült a szereplők ki-
m.ind a munkáslevelezők egy- Jelenként nem éri el az 50 hozni. A bizalmit a szoba la- 1 folytatására utasíthatja. da, Szerencses volt a temava- választása is, ami a két ren-
aránt &nnak a megg,·őződé- főt. de egy épületben 3 ,·agy _____________________________ 1 dező, Hergyő Józsefné és Gö-
süknek adtak kifejezést. ennél több szobabizalmi van, möri Béla tanár érdeme. Meg-
! h I áll · 1 - ,_. 

i 
! látszott az előadáson, hogy .a  1ogy el.ve5 ,·olt az értekez- sz  asveze o JJJzalmii kell vá- T', J .l • 

t "  ' k , .  ' t ' let összehívása. a kölcsönös lasztani. 'arsauaiml veze osege_ UJrava asz asa szereplők nem sajnálták sza-

d ,_ = • 
a mu·'u,a o" e'SI Ott 4110 Q.'11 előadásukat lelkes tap;SSa.l a 

megbe<:J'.&é, a <föVőben · i:iiin·- i · lllunkáJ'át a szakszm�•ezeti 
� � • /, ki, 

l>adidejüket. Méltán fogadta 
en_ vizonnyal . g\'ü t:1ö}csözöen bizottság

. 
i rányításával. mun- .,., V, 

1 közönség. fogia éreztetni hatasat. katerv alapján végzi . Fő fel- , 
•---• A SZOT Elnökségének ha- f rendes és 8 póttagn�l tö?b ne ges. a m�káss_zállások �akói- A:z. est egyetlen árnyoldala 

tciroza.ta és a !H íivelődé;i Ott- , leg;:en: 1:- pénzga_zdalk?'1as . el- nak me?b1zotta1,_ uz_enu !!S te- � volt, hogy ke,·�en h_all�at
hono/.:. M űködési Szabalyzata !enonesere 3-� tagu szam- 1 rületi tarsadalm1 es tomeg- tak meg. Kulturfelelosemk
ala pjá n  a m il velódési ottho

.
- vizsgáló bizottságot is kel l  

I 
szerv�zetek, iskolák stb. kép- 1 nek .  aktivistáinknak el>böl azt 

nok tá rsadalmi vezetöségei t  választani .  A művelődési ott- viseloi. a következtetést kell le,·on
március 3 1 -ig újra ½ell v�- h?n igaz�atója . a vezetóségnek I A megyei bizottságok, szak- niok: hogy„t�fühf;! kell f�g]al
Zasztani. A határozat ertelme- hwatalbol tag)(l. zervezeti bizottságok tevé- kozm a kozons_egsze�v_ezessel. 
b<;n min_?en _működés( en�e-

1 A választásnál arra kel l  1 �enyen vegyenek részt a vá- <?_?ndosab1;J fel_v1lá�o.sito_ mu�� 
dellyel , o1;állo _ k?l�segvet?s- ügyelni, hogy a i•ezetőségbe I iasztások előkészítésében, le- kaval fe'.te�l-�nul_ elerheto. ho_�� 
se! dolgozo muvelodesi haz- ke,·üljenek, akik a miít-elődé- bonyolításában. Hassanak oda. a __ d�mbovau kozonség -:- -�o
ban , otthonban, klubban,  ahol si ottlton tevékenységébe ak- 1 hogy a művelődési otthonok zottu�c a . vasutas�k - :i,z _uo-

A csehszlovák vasutak l1Ö7.!ekedésében is sok zavart okozott  
a zord tél. A képen egy szénszállító szerelvényt láthatunk 

(MTI Külföldi Képszolg.) 

Termelési tanácskozásokon 
hallottuk 

Gyöngyösön, 

1 

,·é,·e a kocsikihasználást. Nö-
a Kitérőgyárló Ov termelési ,ekedeit az árusérülések szá
tanácskozásán arról �z�mol- ma is. A szállítmányozási 
tak be, hogy a termeles1 ter- szolgálatnál dolgozók munkávet 1962-ben 100.6 százalékra ! ját különösen javítani kell. telj�sítelték. Növekv�- fel:;�a- Tavaly Lehoczki János és tot Jelent, hogy a Gyongyoson V G , b ··g, d • · t l · · felépítésre kerülő erőműtelep as� ez� 11 a Jru e '.e�i-
részére magas feszültségű ve- ' tettek, amt t szocialista bngad 
zeték tartóoszlopokat gyúrta- l szerződésükben vállaltak. 
nak. Exportmunkájuk is lesz: ' Váe állomáson 
csehszlovák megrendelésre 

j bányacsilléket készít az üzem. csak a dolgozók 38 százaléka 

Békéscsabán vett részt a termelési tanács
kozásokon. A szakszervezeti 

a pályafenntartási dolgozói, bizottság és a gazdasági vezetermelési tanácskozásain  több tés figyeljen fel erre, és fordolgozó felszólalt amiatt, hogy dítson több gondot a termesok a rossz szerszá mnyél. A lési tanácskozások előkészíléfelszólalók kérték, hogy a sére. Az érdev.telenséget fő
szertár a szerszámnyelek be- ként az okozza - amint ezt szerzésénél is legyen tekintet- több felszólaló elmondotta -, tel a minőségi követelmé- hogy az előző tem1e!ési ta
nyekre. nácskozásokon elhangzott ja
Hódn1ezövásárhely állomáson vaslaiokra nem válaszoltak 
� termelé�! tanác�1:tozás ré�z- 1 é� a -�ársszolg�a�i ágak kép
trevőit arról taJékoztattak. nselo1t sem h1vtak meg. Az 
hogy ta,·alyi tervüket élüzem '\ ilren hi?ák �reztetik l!�tásu
lzint felett teljesítették, ki- kat az allomas munkáJaban. 

az elmúlt 20 _hónapba!; ;1em tíva n bekapcsolódnak, ott élére olyan választott vezetők dalm, . szmpa� eload�sait _epp-
választottak uj vezetoseget, . • . . � • 1 • .• . • • · • . • oly ��vesen latogassak, 11;;11t _a 
ezt a fenti határidőig meg rendszeres munkát vege:n�k. 

, 

ke:illt:��k: a
t
k�k :pe:� t vígjatek, rngy operett eloada

J,ell ejteni. Azokban a zárt. Kapjanak _ hely�t a vczetoseg- muve o es1 ot ono � aru o s
okat .  

üzemi művelődési otthonok- ben a muszaluak . szocialis- feladatokat a dolgozok meg- Bódogh l\lihály 

ban, termekben, ahol a mun- ta brigádok, ahol ez szüksé- elégedésére ellátni. Dombóvár 
kát közvetlenül a szakszerve- 1 

zeti bizottság kullúrbizottsá- ......... _ .. _.. ...... _ .. _.. ..................... .-.-.......................... .,._ ....... ...,. .. _.,__._ .. __ --

ga irányítja, nem kell külön 
társadalmi vezetőséget válasz
tani. Harminc éve dördült el 

a grivicai sortűz 
Ha-rminc évvel ezelőtt, 1933 február,:iban 

dördült el a bukaresti Grivicán, a vasúti 
miihelyben az a sortiíz, amely-re kegyelettel 
emlékezik a romá n néppel együtt a magyar 
vasutasság. a magyar proletariátu,s is. 

A választások előkészíté
séért a szakszervezetek me
gyei tanácsai, valamint az il
letékes szakszei-vezetek me
gyei bizottságai ,  budapesti bi
zottságai felelősek. A vezető
ség megválasztása nyílt sza
vazással. egyszerű szótöbbség-
gel történik. A vasú,i és kóolajipari m unkások hősi har-

El kell érni, hogy a válasz- cát a romániai kommunista párt vezette és 
táson minél nagyobb számban szernezte, a melynek a két vil.ágltáboru kö
jelenjenek meg a m ü.ve!ödési zötti legnagyobb forradalmi megmozdu/asát 
otthon aktívái, rends:eres lá- lcövette a grivicai sortüz. A rom.ci n  mu.nkás
togatói, az üzem dolgozói, a osztálynak ez a meumozdulása azt bizony1-
terü.let lakosai, a társadalmi totta. hogy l l .  Károly monarchiájána;;; ide
és tömegszervezetek képvise- jén, a féktelen elnyomás korszakában egysé
lői. A választók létszáma mű- gesen. hatá rozottan tiidott fellépni a hős .-o
velődési házaknál legalább má n m unkásosztály és annak egyik legszéle-
1 50, a kisebb művelődési ott- sebb rétege, a vasutasság. szoros egységfro11t
honoknál, )<luboknál arányo- ban a köolajipa ri m u nlcá.stömegekkel. 
san kevesebb, de lee;alább 1 00 1932 m á rciusában Bllkarestben megtartot-
fó legyen. ták a vasúti munkások országos konferenciá-

A vezetőségvál.asztó gyűlé- ját, a melyen a Központi Akcióbizottság élére 
sen a művelődési otthon igaz- Gh.  Gheorghiu-Dej elvtársat választották. A 
gatója beszámoL a ,,égzett ha rc az 19,11-ben megtartott RKP V. kona
munkáról, ismerteti a mííre- resszusá nak i ró nyeli:�i szeri n t  folyt, mert 
lődési otthon ten·eit. Helyes, ezen a kongresszuson fogadták el a román 

ha a beszámolót előzetesen kommunisták stratégiai és taktikai irányi:o
megtárgyalja a jelenleg mű- na,/át é.s határozták el az üzemi pá rts:erve-
ködő társadalmi vezetőség. zetekben folyó munka megerősítését. 
Ahol számvizsgáló bizottság A sztrájk 1933 februá rjában a román kó
működött, ez adjon számot az olajipari mlinkások fellegvárában, Jassiban új otthon anyagi helyzetéről, i ndult meg, ahonnan egy nap alatt csapott át 
gazdálkodásáról. Ahol ilyen Bukarestre. Feb ruár 15-én reggel 7000 ember 
nem volt, ott az igazgató, szüntette be a munkát. A sztrájkolót, meg
vagy a gazdasági felelős szá- szállták a mű.helyeket, megalakították az ön
moljon be. védelmi bizottságokat, és n romn n fővárosban 

A vezetőség létszámát a futótüzként terjedt el a hír: .. Grivica sztrá;-
fe11ntartó szerv határozza kol." A kőolajipari és vasiíti munkások 
meg. Ez azonban 7 rendes sztrájkja új reménységet keltett Románia e!
és 2 póttagnál kevesebb, 25 nyomott mu11kásosztál11ában, parasztságdl:an. 

Félelmet és pánikot ol;ozoU a polgári és bu.r• 
zsoá körökben, a.kik attól féltek, liogy ,, 
sztrájk országossá terebélyesedik. Grw1.:, 
sztrájkjának híre órák alatt eljutott Európv 
fővcirosaiba. Nemsokára megérkeztek a mun
k.ásválaszok Moszkvából. Pciri.zsbó!. Budapest
ről: •. Veletek vagyunk! Veletek érzünk!"' 

Már kora délelőtt ott tolongott Bu 1vares: 
népe a vasúti mííhelye1c körül. A feJves?.Li?t> 
burzsoázia sem maradt tét!enii l. GríviNiY> 
vezényelték a 15. gyalogezredet és a tis:.tit>· 
kolcisok egy különitnwnyét. A kalonas!ig Ha)r 
nyllgtáig tétleniil állt, nem merlek tegycer; 
e melni a sztrájkoló munkásokra . . .  

Az éjszakai órákban támadtak rá az em
berekre. Pllsl,atu.ssal. gumibottal. ü+öttei< · t·� r
ték a népet. de a mwikások nem taQilot.l-0k. 
Reg(tel dördült el az első sortüz. Awnnr.l re· 
lőtrcizóan felbődült  a rn1ári s�iréna. Egy fia
tal lakatos. Vasile Ro�ita görcsösen kap1,z
kodott a szi-réna kötelébe. A s�frénaszó ,ni!g 
jobba n feldü11,itette a .fegyi:erese1<.et é., sz.11• 
ronyt  szegezve, lövöldözve törtek a qyár te
rületére. A fiatal lakatos még akkor is gör
csösen a kaszkodott a sziréna köte/.ébe. ami· 
ko-r testét már szám tatan helyen átjárta a 
csendórszurony . . .  A mííh dyu.d.varon a sztráj
kolók holttestei feküdtek. Az életben mara
dottakat pedig teherautókra t,ajszoltá1< és 

börtönbe lmrco!ták. 
Tizeneg11 évvel később. 1944-ben rázta le 

magáról a hős román nép a fasiszr.a mona •• 
chia i17áját. akkor valósult meg a gri !.acai :iö
sök álma. akik közül soka n nem éltek n,eg 
a felszabadulást. A román munkásosztály so
rait éppen úgy. m int magyar testvérei1<:ét, 
szurony és csendör_qolyó tizedelte. testük a 
krematórium kemencéjében 1iamvadt �l . . . 

Emléküket azonba.n megőrizte a román nép 
és feljegyezte nevüket a Száuzk Sfr\·öi•.frre. 
amely ma ott áll Bukarestben. " qrie,cai 
vasúti miíltely bejá ratái·ol szemben ,miékez• 
tetőü! a munkásosztály hő.�í tettér,:, 

8. (, 



INS. IIAaerns f. MAGY AH VASUTAS 

A ZORD IOÓJÁRÁS OKOZTA LEMARADÁSOK 

PÓTLÁSÁNAK MEGVAN A LEHETŐSÉGE 
Az egyiknek sikerült, a másiknak nem 

JELENTÉS Kh HAT ÁRÁLLOMÁSROL 

A vasúti ·közlekedés 1962. 
évi tev6kenysége általában 
�•zerien alakult: 3,1 ná
zalékkal több énit és 7,5 szá
zalékkal több utast szállftot
tunk, mint az elöző évben. A 
termelékenység 5,2 százalék
tat volt 1118P11,abb. 

Több mutatónál - mint 
például az átlagos kocsifor
duló-io6, a személy- és teber
YOll&ti menetrendszerúség, 
Dtj!agos szénfogyasztás - a 
tervtől és a báziseredmények
tól ta elmaradtunk. Ezek tel
jesftését a múlt év elsö és 
utol!Ó hónapjaiban kedvezót
Ienill befolyásolta a wrd idó
járás. A korábbi enyhe telek 
!daé elkényeztettek bennün
ket. Jórészt ezért is van, 
bogy a korán beköszöntött és 
1artóa hideg miatt gondjaink, 
nehézségeink annyira megsza
potodtak. 

A nagy hó, az id6nkénü 
er6& szélvihar akadályozta, 
nemegyszer megbénftotta a 
vaaútf közlekedést és problé
mát okowtt a szénellátásban 
is. tppen ezért áru- és vonat
korlátozásokat kellett életbe
lépt.etni. Nyilvánvaló, hogy ez 
teljesitménykieséssel jár. 

JIIIIÚrbao és februárban 
!,11 millió tonna áru szál

mása maradi eL 
A januári tervteljesités 78 

IZázalék. Az átlagos kocsifor
duló-idő 1,5 nappal volt hosz
lZ&bb a tervezettnél. A sze
mélyvonatok menetrendszerű• 
aége 86, a tehervonatoké 62 
IIZázalék volt. A személyszál
litó vonatok átlag 41,5 percet 
kést.ek. A fajlagos i;:zénfo
aasztás ugrásszerű növeke
délle csupán januárban 43,7 
millió forint többletköltséget 
jelentett. A járműjavító ipar 
il esak 93,9 százalékra telje
lftee,tJe januári termelési ter
rit. 

De a rendkívüli alacsony 
teljesítmények ellenére is el• 
llmerés és kös7,önet jár azok
nak; akik erejüket megfeszít• 
ftl fáradleágob l'!eRl kimél'Ve, 
;ildozatkészen és fegyelmcret
ten dolgoznak azért, hogy mi• 
11él kisebbre csökkenjenek 
amit a nehézségek, amelyeket 
a zord téli idójárás okozott a 
Déppwaságnak. 

tervek teljesítésében jelent
kezö nehézségek leküzdésé
hez. Az elkövetkezendő idő
ben 

uakorlaUá kell tenni, 
hOI)' a &ervben, pn,gram
bau bek6vetkesl váHozá
soknak mesfelelóen mó
dosUsák az éves vállalá,-

sollat, 
valamint az egyének, brigá
dok és termelési egységek 
vállalásait. 

Két határállomáson, Hegye•- forgalomra, a Nyugat felé irágyomor- és bélfekélyek, az halomban és Komáromblln nyu!ó prim6r-, gyümölcs- és élo idegkimerülés stb. kiváltója jártunk a közelmúltban. Mind- export gyors továbbítására kéés az idült betegségben szen- két szolgálati helyen arra a szülnek. Az állomás vezetöi a vedök állapota rosszabbodásá- kérdésre kértünk választ a mozgalmi szervekkel ltaröltve nak elöidéz6je. Statisztika bi- szolgálati ve:retóktól, hogyan ennek érdekében túzték célul, zonyítja, hogy az idei télen birkóznak meg a feladatok- hogy a munkaversenyben ktimegnövekedett az idült meg- kal, a 2l01"d téllel, a hóval. a Ion jutalmazzák a mlnóségi 
betegedésben s:renvedók mun- faggyal munkát. kanap-kiesése. j A komáromi va utasok a 

Az üzemorvos elsőrendű Miért sikerült ?  I második fél évben nemcsak a 
feladata legyen a beteggondo- tervek teljesítésében, hanem a 
zás megszervezése az egész- Nálunk nm,ember 25-e határforgalmi ve��ben is 
ségügyi aktívák seg!tségével. óta tart a tél _ ezekkel a sza- , lem_:n-adtak. Ez �t 1

� meg-
f 1 Az idült betegekról nyilván- vakkal fogad Hegyeshalomban lepo, mert Komarom allomás A n

ag
y 

orga 
om idején 

tartást és pontos dokumentá- Farkas Károly fóintézó, állo- : dolgozói az_ �so fé! é".'ben min-
h
számolnunk kell

_ 
azzal is, 

ciót kell vezetni. Meg kell másfónők-helyette,. - Azóta <!e.': tény<;Zonel telJesitették az ogy egyes vezetők és dolgo-
na,,,.on nehe·z _ helyzetünk, , eluzemszintet. zók figyelmen kívül hagyják szervezni az idült betegek ré- ,,., � 

az utasítások. óvórendszabá- szére szóló tanácsadást. Az hiszen mi két irányba, Aus..-t-
1 . , .k 'ilt „ üzemorvos ellenórizze, hogy a ria és Rus01,cén át Csehszlo-

1 
) 1ert nem SI en· • ly

� f �
í
rása

it. A 
na

gy
;11

érvú 
betegek megfeleló szakorvosi vákia felé bonyolítunk l,1 nem- . sz 1 t nyugodt, elorelátó 
kezelésben részesülnek-e. Ké- zetközi forgalmat. Az iclójá.rás , - Mi okozta a nagyfoku tervezéssel, helye,; vezénylés-
szítse el és az egészségügyi mellett az is megnehezítette vi.,;szaesést? . . • se! 

biztosítsuk
. A 

kapkodá
s aktívákkal ismertesse a ta- munkánkat, hogy csehszlová.k - A lemaradasnak ob;ekflo számos baleset okozója lclM!t. 

vaszi üzemi nagytakarítással barátaink gyakran küzdöttek ol,ai . vanna_k - , v.ila :o0r:i A s
zakszerv

eze
ti 

biz
otts

ágok, 
kapcsolatos legfontosabb fogadási nehezségekkel. Emiatt Mol?47:. I_stvan fofclilg}:elo, ála munkav

éd
e

lm
i f

el
ügyel

ői<:
, egészségügyi szempontokat és többs=ör előfordult, hogy a na- lomasfonok. :- Allomasunk� 

a munkásvédelmi 6rök for- pon.ta 8-10 s-..erelvényból álló, a ?mi.sodik, _f ';l évl>en vépeztek dftsanak nag)'obb gondot az ellenöri
zze 

awk végrehajtá-
Múrakeresztúr _ Budapest - eL a bzztos1to berendezes tel-

utasítások, óvórendszabályok sát. 
Hegye.shalom - Rusovce á.t- jes felújítását. Az ószí forga-

betartására. Szakszervezetilnk megyei meneti rendeltetén, tranzitot lom idejen került sor Almás-
Te engedjék, hogy a és il7.emi szervei a szolgá,- fel kellett oszlatni. �ü=itó és . K?711árom !'.�z�t: a 

szervező munka fogyaié- lati vezetőkkel karöUve Ilyen körülmények körott Jobb i:agarzy . fel_u11�asa!?· 
kosságaU törvényes elő- vizsgálják meg saját te- r-em csoda. hogy a hegyeshal- Emuitt két honap,g vagany�ar 
írások megszegésével pó- rilletlik problémáit és te- mi vasutasok a negyedik ne-

tolják. g-yék meg a sruksé«es gyedévben a terhel és a ko-
A kocsik be- és kirakása a intézkedéseket. csikihasználás kivélclével nem 

késő éjszakába is belenyúlik. Teremtsenek kapcsolatot a tudták teljesíteni az élüzem-
Ilyen esetben gondoskodlli szállító felekkel, azok megyel, szintet. 
kell a munkahelyek: jó meg- szakszervezeti szerveivel, a _ A zord tél nemcsak nevilágításáról. Nagyon fontos megyei tanácsokkal. Kérjék 

I 

künk, hanem s===édaink
az úrszelvények biztosítása is, segítségüket az éjjel-nappali, naJc is sok bajt okozott - foly
mert ezek hiánya baleseti ve- vasár- és ünnepnapi rakodá• tatta Farkas Károly. - Ezért 
szélyeket rejt. sok biztosításához. némi i•igaszt jelent s=ámu-nk-

Az olvadás a talajt csú- A szakszervezeti központ I ra, hogy_ a �odik [él fl:,·ben a 
szóssá teszi, egyes munkahe- az elmúlt napokban tanács- &ok 1U!_hezseg eJle;iere is ,o_bb 
Jyek vfz alá kerülhetnek. ami kozásra hívta össze az érin- eredmen11eket ertunk el. mint 
h zzá · · 1h t h ·1 · 

. • cschszlová.k baratalnk. Igy a o Jaru a a meg u eses tett szaksz�i:·ezctek �1tl_<á_:-11t. vándorzászlót sikerült vtssza-beleg.ségekhez. l!:ppen e?.ért A_ m_egbeszelesen seg1t.<aeguk� hódítani a rusovcei vasutasokgondoskodni kell az utak fel- kertük ahhoz. hogy a va'!Ut t .1 hintéséról, a víz el\'e?.etésé- �záll_ítá�i fcla�atait -�nden / 0 
• r61. 1pan cs mewg;miasag, dol- A tavaszra k«��zülnek Szükségesnek tartjuk, hogy goz6 a saját munkahelyen 

a szakszen·e,.eti biwtt.<;{,gok tevékenyen segítse. 
a munkahelyek és munkás- E fel k áll . k . taka 1 adatok sí c-res me,;;-

volt ezen a �O'II. 
Ugva.nclNlk az 6m fMgalom 
kellő• közepére e.UC az NDK
tói vá.sárolt importburoonVG 
�zálHtd.94, amely Ut Komárom
ban lépett az OTBzáQ � 
tére. A szerelvények 'IIÖ'OéftV

vfzsgálata 3--4 órát vett igénll
be. Ez a koc.rita.rtózkodáal 
id<'lt is alaposa,i. !;!rontotta. 
Mindezekhez járult még, homl 
a szobi es a hegye� 
rusovcei torlódá.,ok miatt • 
Csehszlovákia felé metlÓ ide
gen kocsikat Komamón tia 
kellett kiléptetni. 

A felsorolta,k iga7,olJák as 
állomásfőnök érveit. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban. mint � 
hogy a wrd idö beállta o1a 
;;zámottevö fennakadás neDI 
volt az állomáson. 

- A nehézségek miatt -
kat bosszankodtunk. Dol.go
z6ink azonban nem ve!ztettéll 
eL ked i'ii.ket. Az állomás kol• 
lektivája most azon munkál• 
kodik, hogy a= el.só fél �be," 
visszaszere=ze a vándorzaszlM 
a komarrz,6i vasutasoktól -4 

mondotta búcsúzóul Molnár 
elvtárs. 

V. F. 

�� . aso · tavaszi nagy r - oldása ugyanl nemcsak "11s-tása t szorgalmazzák. A mun- úti hanem ecyütu..s nép<>a:z. kásszállások önko�nyzat1 :iasági érdek i�. Ezt kell ;,L'lszcn·ei segítsenek a szallások I dc..,kivel =értetnL kö�•�vtimántartmá•1 _ •. . � . 

A hegyeshalmi vasutasok 
nemcsak a baráti csd�"Zlov,k, 
hanem a nyugati szomsZA.'d, 
O<>Ztr.üt vasuta.<;Okkal is jó 
kapcsolatot épít.ettek ki. A 
határfor::!nlmi feladatokat, fő-

ént fo;-galmi é l creskedelmi 
szempontból minden vonatk:o
z.'1sbnn kÖ7.öscn oldják meg. 

folrns h"de IY.ln 11�hé7 �örülmények k6zött véplk .nnaa
kájukat a Hámán Kaió fűtőház szénrámolói 

ban neveljék a dolgozókat a Kozos osswfoga.-.sal, az cnt-
rend és tisztaság betartására. be:ről v�ó . g�ndoskodás . je-

A szokatlanul hideg idö, az gycben torteno _h��állassal 
erös szél a foglalkozá.,;s7.erü az elkovetkezendo 1dok nagy 
megbetegedések, az lzületi, a feladatait is minden bizonnyal 
reumás megbetegedések, a sikeresen teljesíteni tudjuk. 

A tél mé.; kemén.ren tartja 
magát. Hegyeshalomban azon
ban már a tava�zra, a meg- ' 
élénki.zló nem,,:,étko?l személy-

Eredményesen tevékenykedik a budapesti 
igazgatóság népi ellenőrző csoportja 

A zord idójárás elmúltával 
f 1 d t, A budapesti l�gat,ósá" te- egyetlen személyvonatot to-eaik legfontosabb e a 3 

rületen is évekig vajúdo kér- va.bbit.6 Dic.scl-mozdooy neos 
� mi:=n;8 !��::f 

P I LLANTÁ S A H I DAKRA �r.;a�� e��Ó�- ��: ál�t··�r��:� socán na-leket tegyenek a kiesések 
f /-\. me!és gazd . 05Sá:gának kér- gyobb mervu ellenórzést foly• pótlására, mert éves terveink 

dései sürget - a hat.éko- tatott a Népi Ellenórzó Bi• ami teljesítése kedvezőtlenül 
h 'd , , • � .k l nyabb társadaJrni ellenörzes :wttság a budapesti igazgató-batbat a vasutas dolgozók Beszélgetés a t ép,tes, JÓnÖ ség vezetójéve megvalósítását. 1961 vegén a ság területén. az igazgatóság 61ft. és munkakörülményei-

VIII. lcerület öt üzemehez ha- népi ellenörzö csoportja ))e. llek alakulására. 
A MAV Hídépítést F6nök:- a Déli Pályaudvar vá�ar-

, 
nál lesz elengedhetetlen egy sonlóa.n a budapem igGzg,a,tö- �onásával. _ Társadalmi � As lniéüedéseket bata-

s{,g 1962. évi mérlege példás nokának födémzsaluza ában. mozgó ól!özö és fúrdó lélesí- MIQ'On is létrejött a MPi el- orel_nk leUtif�meretes, mél:y,re. déktalanul mq kell ten- teljesítményt mutat. A !Önök- Fiatal mérnökeink é.s techni- tése az ólomrnérgezések meg- le_nörzo c.sopo�. EZ2'Ell a l� ható J?un.kaJa nyomán � ni, men az idöjarás nor- :;ég dolgozói 256 különféle mé- ku,:a ok köwl tízen küzdenek • . . _ ,• J)C6sel az eddig csak erületi retessé vált. hogy a fel�etes mallzAlóclisa után olyan retú vasúti hidal ko.r.;zerűsi\et- a kiváló ifju mémbk és tech-
elozeserc_- . Elkes�l�k - � �a-

, 

szinten működó 9 :fónyi vas- árumérlegiel . vagy a mérle-eleo6nmlásra számítha-- tek: 76 csöátereszt. 158 teknó- rnkus cím eln:vereséért. Dol- :om va.,;,uh kOCSI:>ól �llo olto7.ó utas nepi eHenórok ,..ama ge!ál hiánya jelentös összegű tank, amilyc-n eddig álta- hidat és 22 különféle 1.·ashidat, gozóink 370•0-a vesz részt a e, mo6Clo tervei. Blzunk ab- 32-re növekedett. s a legki.z- kárt okoz a népgazdaságnak. lában az őszi forgalomban gyalogfelüljárót építettek. ln- munkaversenyben. ban, h� jó _munkáJuk ju�-
1 
lönbözob� . szol,gálati ágak_ból Egyéb területeken is sik.e-alakuU ki. tézkedési tervükben elsórendú _ Milyen szerepük van a= mául megkapJ:Uc ehhez az er- alalkult UJ kollektfva S2Jéle- rekrol 5Zámo1hatnak be tár• lzt érzékeltetik az éves terv- helyet íoa,,laltak cl az olyan újért rnló harcban a hídmú- dekeltek hozzájárulását. A sebb _körú vasúti el,]� j sadalmi ellenoreink. Az el• aámok is, amelyek 102,8 mi!- műszaki szervez.ési inté7..kedé- hely újítóinak? magunk részérö! ebben az év- munkára 16 aJlkeJmassa válit. lenörzések és azok nyomáin lió tonna áru, és 386 millió 

I 
sek, amelyek révén a hagy<>- Ebben az évben a modern bcn fokozni szeretnénJ- tett- Hasonló ellenörzó csoport született intézkedések ered-utas elszállítását írják cló. mányos módszerekről fokoza- technika és technológia to- vágyunkat, hogy meltöképpen létesült a Ganz-MA VAG-ban mérmyel jártak. Másfél év A lemaradások pótlása tosan áttérnek a korszerúbb vábbfejlcsztését túztük célul hasznosítsuk pártunk VIII. is. A két csopart már az el- alatt több tfzmillió f.odnt kár 

IIZOllban ne a túlórák mér- tennelési technológiára. - válaswlta. - ElsóSO\·ban az kongresszusának hatarozatait múlt év első tervnegyedé- okozóit harították el, illetve léktelen és ind0k0latlan nö- Tavaly már 29 előregyártott el6gyai1ások széleskörben való és szakszervezetünk VI. kong- ben sikeres munkát végzett. tóvábbi veszteséget gatoltak Velé&ével, hanem helyes mii- vasbeton áthidaló szerkezetet alkalmazására gondolok. Hi- ress.zu ·{mak útmutatásait. Együttműködésük eredménye- meg. Számos újítás bevezeté-lZllki és forgalom.szervezéssel 
készítettek. Korszerú építési dás?,alnk kö?.ött sok az újító. ként a Diesel-mozdonyok ja- sének bürokratikus akadá-t&ténJen. 
technológiával elérték. hogy Tavaly közel má�félmillló Mcgtorpana� nélkül akarunk vítá&i százaléka 10.2 százalék- lyait szüntették meg. s intéz-Ol7llll intézkedésekre nn ezeknél a provi?miumok épí- forint m('f:(takarítást értünk el, meg tobbet nyújtani a közös- kal csökkent. Volt olyan hó- kedé;eikkel, javaslataiklkal Rlbéc, amelyek lehetővé tését elhagyhatták, ami több amclr költ égnélküli árbevé- segnek. nap is. amikor a nyugati- sok segítséget nyújtottak az lealll az összes erők, esz• mint másfélmillió forint meg- telkcnt jelentkC?Jk eredmé- Sz. I. pályaudvari mood::myszinben újítómoz.galom fejlódéséhez. 11111611 koncentráli, ésszerú takarításával járt. A lassújelek nyeinkban. :f:rdemes egyné- _____________ A budapesti igazgatóság és • tervszerű felhasználá- számának és idötartamának mely újítást megemlíteni. a Ganz-MA VAG nép; eJ,Jen-sát csökkentése ennél a 29 hidnál Koós János múvewtö jarns- f"'?IT']�,,,� "'"""'="l'lr''"'' ''é.', orzö csoportja szocialista szer-a feladatok megfelelö szín· nem keve,,ebb, mint 1 006 800 lata például - amely éppen zódést köt egymással, közös '1111alú és idóbeni elvégzésé- forint értékú többlet szénfo- az előregyártott áthidaló szer- tapasztalatcserék rendezésére. hez. Az intézkedések: haté- l11/Cl.3Ztá.8tól men.te�ítette � i,as- kezetek elhelyc?.ésének mód<>- (várkuti) laJayságának növelése érde- utat. sitására 5zületett -, 26 110 fo

Mben használják !el a ren- - A vasúti hídépftök törzs- rint me,p;takarítással járt. Vagy 
delkezésre álló anyagi és er- gárdája évrol évre eredménye- itt van Nagy Aladár és Erdélyi 
llillcli ösztónz6ket. sebben dolgozik - mondotta Attila mérnökök újítása, 

Történt már néhány, az Aradi József, a főnökség ve- amellyel a sínbetétes teknó
tlaet előremozdító intézkedés zetóje. - Az áilandóan vál- híd helyett úgynevezett cs6-
I VIISl1t vezetése rész>éról. Ez tozó munkahelyek, a szét- áteresz építését javasolták. 
UO!lban még nem oldja meg szórtság ellenére a mozgalmi 52 804 forinttal gazdagította a 
'Vlllamennyi problémát. önma- élet Jó és vele párhuzamosan népgazda�ágott_ Szűcs Károl11 
IAban nem elegendő. N�künk, mutatkoznak az eredmények. lakatos csoportvezető 38 916 
llalraervezetben dolgozó ak- Pártszervezeteink. a szak.szer- forint megtakarftá.�t ért el a 
flvÜlllak is rok a teendőnk a vezeti . alapszerve2letek jó mélyfúrásolmál ha.-,znált csö
naa, feladatok: si«eres mer munkát végeznek. Ennek Is vele végeinek tömörítésével. 
llildMa érdekéb.en. köszönhetó, hogy 14 brigádunk - Szaksze:-vezetünk és a 6. 

A szakszervezeti szervek versenyben áll a szocialista szakosztály segitségét kérjük 
llát&ony közreműködésével brigád címért, négyen már vl- egy, most megvalósítandó ter• 
'IO!ldoskodnl kell arról, hogy sellk Is. Raazler Józaef aszta- vünkhöz - mondotta ,•égeze
* IDunkaverseny - a kong- losbrigádja pedig már máaod- tül Aradi József. - A dolgooó 
teuzua! veneny idószakához ízben kerül a nép cfm birto- ember védelmét · szolgálja, s 
huontóan - gyorsan és ru- kába. Ok voltak azok, ak:lkj különösen a Dunán és Tlazán A mohieel-Til!úyl YGDal ecylk 3 méter n1'lú6 ftlhton 
lllmuan alkalmazkodjon a kiváló teljesítmén)'t n,yújtoUiak áiVOlluló � máaoláaá• �'dJíMk V'-ÁIQ'Wllleeb'be &örtéa6 beluíNlái WIIMJllk 

Nem működik 
Hatvan fútóhk 40 tonriás 

kocsiemeló csoportot kapott, 
ame1.Y 4 darab. egyenkérlt 10 
tonna teherbírású villamos
me,ghajtású emelőkészWiéld>ői 
áll. 

Tavaly decemberl>er1 volt az 
új emalócsoport múszald át
adása. Ekkor derillt ld, hogy 
két !Jépegyi,égnél roasz a föl
delési ellenállás, a berende7.él 
tehát nem üzemeltethető. 
Olyan nehéz megjavftam a 
földelést? 



MAGYAR VASUTAS 1963. MARCIUS t. 

Versenyben 

a szocialista állomás címért 
Már három éve élüzemszin

ten teljesítik feladataikat Bu
dapeat-Dunapart teherpálya
udvar dolgozói. Tavaly az els<J 
fél év ercdmény('ért vezérigaz
gatói dicséretet kaptak. Egy 
éve, hogy az állomás tizenhá
rom szocialista brigádja egy 
nagy brigádként harcol a szo
cialista állomás cím elnyeré
séért. Gazdasági eredményeik 
alapján feltétlenül jogos váro
mányosai a megtisztel6 cím
nek. De, ahogy az állomás dol
gozói és vezet6i mondják: ,,A 
tudatformálásban még sokat 
kell tennünk, hogy a gazdasági 
eredményekkel egyenrangú 
fejlődést tudjunk felmutatni." 

Elismerést érdemelnek er6-
fcszitéseikért, melyekkel a mai 
eredményeket megalapozták. 

Alu"k letették a poharat 

Az állomásfónökök gyakran 
váltották egymást, amíg Bara-
1iyai János ide nem került. 
Bőven talált megoldásra váró 
feladatot. 

kötelezőnek a munkafegyel- 1 talános iskolába. Ugyanekkor 
met, lényegében most is itt 

I 
többen tettek szakvizsgát, 

dolgoznak. S hogy ezelt az em- mint azelőtt 15 évig. 
berek megváltoztak gondolko- Az általános múveltség meg
�ásmódban; munkafegyelmet szerzésének fontosságáról tiszte_!.etben tartó, egymásna_!c ugyancsak brigádokon belül seglto �unkásokká vál�ak, fo- beszéltek a legtöbbet. Feltet
��t a kollektíva nevelo hatá- ték a kérdést: vajon elég-e a .anak. �-redménye. . hat elemi például egy váltó-

"(együk például a !tatai �u- kezelőnek? A váltó állításához da, András esetét. V1selkedese talán elég lenne de hogpn már sz�nte botrányos volt. ad választ gyerm�ke kérdéseiIlyen fiatal n:'!1 méltó a re, hogyan érti meg a világ KISZ
_-
tagságra. Kizárása való- dolgait, ha nem tanul. A heb� Jogos lett volna. Ám Bu- lyes érvelésnek lett is foganatdai An�rást nem zárták ki a ja. A húsz továbbtanuló közül KISZ-b?l, hane� jó szóv_al, hadd mutassunk be egyet. emberseggel ráb1rták a megJa- Horgonyi Gyuri bácsi őszhajú vulás_ra. Megváltozott, min- idős ember, mir.t ólmozó-mál� denk1 megszerette. házó dolgozik az állomáson. 
A kollektíva si:ava 

Sok gondot okozott az is, 
hogy a szabadságolási tervet 
nem tartották be. Megbeszél
ték a brigádvezetókkel és a 
bizalmiakkal, hogy osszák be 
saját maguk, brigádon belül 
a szabadságolást. A brigádok 
az önálló feladat végrehajtását 
felelősségteljesen végzik, úgy 
osztják be a szabadságokat, 
hogy munkájukban nincs 
fennakadás. A másik önáll6 
feladat a jutalom elosztása 
lett. A briddok röpadlélen 
vltatjü mec. kit javuoljanak 
jutalm•zé"" J:ue1 elkerQlik 
u o]yen ..u.... baqokat, 
hoO a � u '1lomú
f&I& a .,,U�,. ad ju-
talmú. 

..__ .. INlteNt t&1ént 
ll 1rlllerilllJraudveron. Többllé
ltét nem la jelentették. A bri· 
ddok Dff9l6 ereje ebben is 
ril� hallott. 4a elmúlt 
neaeclévben mú' eoetleD ko
llll>lT baleset Mm fordult elc5. 
Ba Yalemll,en uüprobléma 
adódik. ezt a dekidonkénU és 
a havi tervek értékelálekor, a 
&ZlkreRortolok bevonésival 
mep , .. ., 

As4llomésdóllom6la mun

Beiratkozott az által:\.nos is
kola hetedik osztályába. Az is
kolában tanúsított szorgal
máért dicséretre javas-,lta a 
tantestület. 

Szervezettebben, 
nagyobb felelősséggel 

A munka átszervezésénPk 
oroszlánrészét is a szocialista 
brigádok vállalták magukra. 
Senkinek sem lett lényegesen 
több a munkája, de szervezet
tebben, nagyobb felelősséggel 
dolgomak. Jelent6een csök
kentették az 6nköltlépt. Az 
utóbbi múté1 6vben a minl
lJl6lma 1:86\tkent .a flnktu6ct6 
is. A Jobb munkuzervezés 
eredmén)'eként • létszám 20 
százalékát, béralappal egy(ltt 
az lpqatóság rendelkezésére 
bocsátotta a teherpályaudvar. 

A tizenhárom brigádvezet6 
és az ugyanennyi szakszerve
zeti bizalmi valóban vezetl;je 
a mozgalomnak, mindenkor 
segíti a problémák megolcli· 
lát. Sokat tesznek azért, hogy 

1 a kifogástalan gazdasági mun
ka mellett, brigádJukban ki
alakuljon a valóban szocia
lista kö7.össég, és mind több 
legyen a szocialiata módon é16, 
gondolkodó brigádtag. la 
dolgoznak közös céljukért, a 
szocialista állomás clm elnye
réséért. 

•�alalAraiib 

Nagyobb figyelmet magunk 
és dolgozótársaink érdekében 

Barabás Elek vonalgondozó 
1963. ;anuár 8-án Komorón 
utátjáró-takarltás. Füsti Ala
dár v6.ltó5r 1962. december 
26-án Győrött váitóállitás köz
ben halálos balesetet szen1,-e
dett. 

E szükszavú közlemény 
mérhetetlen fájcla.Lmat, pótol
hatatlan vesztereget ta:kar. 
Hitvesok. gyermekek mand
tak támasz nélkül. Az ember
ben menten felvetődik a kér
dés: hogyan történt. kik mu
lasztotta.k és miben. 

,,Senki nem látta" 

mozdonyá,n döcceDést észlelt, 
azxmnal rnegá],lt. Vallomása 
szerint a sorompó le vo!t en
�edYe, ami szerinte azt je
lenti - és ebben elvileg igaza 
is van -. hogy a vágányok 
'között senki nem tartózkod
hat. 

A vonrugondo:zó útátjáróban 1 

Az előbbi ba:lesettel ellen
tétben az esetben olyan véle
mény született. Mgy a be.!
esetért egyedül és kizárólago
san a sérülJt hibá2tatható. 

Csak Füsti Aladár 
hibázott? 

végzctt tev&cnységét muniká- Mi történt tula;donképpe117 
jának nyomai is bizonyítják. Füsti Al.adár váltóőr Gl/Ór 

A többi kihallgatott, a tola- á.11� VI. sz. 'irhelyén telj<?
t.iisvezetó, a kocsirc,ndezlő, vál- sített szolgálatot több váltóőr 
tóörölt is azt vallják. hogy társával. Közvetlenül a bal
ők sem láttak scn-kit a vá- eset előtt a vonat.menesztő 
gánytengelyben, pedág. mint térfclvigyáwtól. azt az utasl
elmondják, az útátjáirótól tást kapta, hogy a fövágány
mindössze 50-100 m távol- ról kijáró 160. sz. vonat é.! 

Hogyan történt Barabás ságl:>an tartózkoditak. Olyan is egy fordított állású. egy szol-
E!ek balesete? akad. aki rásípo;ásra is em- gálati kocsit toló menet után 

Ha csupán a balesetvizsgá- lékszik. állítsa a 48. sz. váltót a 98. 
lati iratok megá11apításaira és Egyetértiln.k a balesetvizs- sz. vonat számára. Füsti ai 
a kiha.Ll:gatottak vallomására gáló bizottság véleményével, utasítás végrehajtására az ór
építve akarnt.nk a kérd6s:re amelyben Kal./ós József tola- helyról az érintett váltó irá
vála�Ai. rendkívül bizony- tásvezetót, CIOflkcl Jmi, .lr.oali• :QYá.ban távowtt. A :felad.a& 
talan feleletet kapoánk. Hl- rendez6t, Szabó Bllo ma&- �Jtila ut6n V--. kel• 
uen - mint már eok esetben don}'WZet6t, S&'ll1cita .1Ul'Olt1 lett 9'0lllll t«nle a JadCIOldull 
- a be1eetet ezúttal · eem és CaonJra &hdor váltó6rt, az 6t1lelyi,e.. A ff. a. riltóm! 
látta 91!11kl, pedig a Jdba.1lca- Raaolán Já-llOtl tat6t hlbú- uoallan a 1110. -. 1l'OIIMIDf 
tottak vailomáse. szerint a t4- tatja a �t balele- k6ftt6 mm,- halAln 8'aait,. vo1'balátáa a lá1óha.tárlg bizto. tért. a focga.lml utasít. 471� A ...... ...__ •--'•L. --• 
sltott volt. BaNbáa Elek út- .. .....,.. u ..... ,_ _.,. 

482., 483. pontjaiban, valamint newzetmek a muodfk -• átjárót taka4itott, tehát a vá- a forgalmi óvórendszab6ly ee.. e1haiedáse utúl keüett ft1ne gányOk között dolgozott, ami- 106., 114. pontjaiban el61rtak állitama a 48. a. vütót. BII• kor a baleiiet érte. m••11:nrc' 'én, amelyek e1a6- � pedl& u a � 
Ebben az ldópmtban Ko- aorban a f.lgye]és( kötelaett- okiozta. hoO 6 mér a e114 

moró állomásról a kéroéses ség tekintell6beo imédrednek. menet elba1adúa at6n • VC.. 
útátjáró lninyába két egy. F1uff Alad6r baJeeetéc,151 t6né1 tanómodott a ridnJ• 
máasal párhuzamosan iw.46 kéazfllt Wllemén;yea jeJoemés a � Ott-tartddDodú6 
menet közeledett: az 1711. sz. kövearezcst áUapítja meg: nllk okát medliaPítln! aai, 
vonat. valamint a baloesetet eem a � lehef.ett. Ezzel a tenlll u• 
előidéz6 tartalék húzott ki 13 aem a tal.atásban részvevő ál- aével r an•ste a ldadot1 
kocsival. A két menet az út- lomásl nemélyzet nem lát1a utasft"9t, ez6r1; feleM!11!8klell 

átjáró előtt 1-2 méten-el ke- a l!á1!:ltet eliltése heb'én. S6t, mepllaplta aligha J,ebet vJ• 
rült �ba. vagyis az mint a tanúva!lanúok iga- tás. Vitatható aonbaa a 1 

elütés el>5tt 1-2 másodperc- mlják. a mozdonyszemél,-zet tény. hoc:, ee.,edQl 4s ldzéró-
cel. 

1 
csak akkor szenett t\Jclom6st Jag caelc 6 � - el• 

A mcmlion;:,ve7.eó állítálla �. hoc:, ba1-1et � � ._ � 
szierint útjában eenk!lt l)ell1 amikor jóval kéa6bb a a(:n. mBy7.et vaBomMa, ffliaerln 
látott tartózkodni. Amtl1oor a hel:YN ,r tért a ba1aet � _,. wa 

tart61.lrioclott. 
* 

k4ben, a u.oclallsta emberré 
Dek, a a azakuerve- alakulúbln nagyot feJl&Hek. 
r.oU �éteUiJei.. ..Yalam�Y.i azoclallllta brigád 
Oiizlntén, • �k mepe:- !lezt vesz a po Ukal oktatás
lel6en t6t'tMc: el a tübáka baa. LeatöllMen u ..WtuerG 
tettek Javulaiokat a munka kérdések uemlnAriumán ta
me&javítására. Nao felelőssé- nulnak. Mindez hozzájárul az 
·• vállaltak magukra a azo- emberek tudatformálásAhoz, 
Wllhl1á brigádok. Hlaz uok a ú úJ ember klkovácsolúAhoz. 
re!\,detlenked6 emberek, akik Tavaly hÚBZllll iratkoztak tech
a- r.- tertotWI: magukra nikumba, ll!nnázlumba és ál· Évek óta elóször teljesítette 

·az élüzem szintet a pécsi fütóh�· 

A Wrt f9e4lek azt bl� 
Ják, h<iCY a � aenve
detteket az el6írt floa,6li lmlS
tela.ettaéc betart&ta _..,_ 
feltétls!Ul W.1211 kellett ffillL 
Ez:ml. nem azt ülft!uk. holt' 
egy flc,eJmet.1,err, • n,11,y. 
flen8eb'belép6�--
1ál mlDdéllirM haUilloa IJMéa. 
ked4!s tehet6. de 1IIIOQII .,.._ 

Hogua• dolgozott, mU11ett 
eredmhtleket irt el tH2-ben 
11 pécn ftlt6ház? Erre a kér
désre kértünk választ egy hó
fúv� uombat délut6n Som
lai Láazló milszaki f6lntézó
t61, a fút6ház f6nökét61. 

Nehezen indult a beszélge
tés. A szigora teklntetQ, de
resedő halántékú f1'.itc5házfó
nök fukarkodott a s:r.óval 

T ovaly megtört a jég 

tem a mQszakiak, a pártszer
vezet és a szakszervezeti bi
zottság segítségét. 

Felvilágosító munkával 
kezdtllk. Ha valaki megszegte 
a fegyelmet, elbeszélgettilnk 
vele, szép szóval próbáltuk a 
helyes útra téríteni. Termé
szetesen, ha a szép szó nem 
humált, a felelósségrevonás
tól, a fegyelmi bilntetések ki
szabásától sem riadtunk visz-
sza. 

Érdemes j6I dolgozni 
A fegyelmezetlenked6k, az 

Igazolatlanul távolmaradók 
eleinte nem vették jó néven, 
hogy szorosabbra fogtuk a 
gyepl6t. Lassan azonban meg
szokták, hogy többé nem néz
zQk el a fegyelmezetlensége
ket. A fegyelem megszilárdí
tásában a mozgalmi szervek 
mellett a legjobb mozdonyve
zet6k és mozdonyfútók, Dllczó 
Enw, Győri Kias litván, Bér
cze, Andr4a és a többiek 
helytállása, személyes példa
mutatása, fegyelmezett ma

,Je&{�éget 

nem volt .lguolatlan távolma
radás. 

Ezek a "1cWt mlndennB 
fényesebben igazolják, h<>a 
mit jelent, Ila ecY kollektíva 
egy emberként öuzéfog, s fe
gyelmeutten, vállvetve oldja 
meg a feladatokat. (Vf) 

nm az utoW pJllenatbm 
adoU flgyelmeztet6 afpjelNs 
1s megmmtheU eo -ber 
életét. 

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

Válaszolunk olvasóinknak 
Az utóbbi td6bett un, .. 

ben fordultak. ,ze,-'/u,zt6-
1égünkhöz azzal a kértUsael, 
hofl'II " nvuodfJl>cl men6 dol
"oz6kat mikint illeti meo ,u: 
évi ,z11badláo, 1 Ufl'IIIIMkkot' 
a Ruházati Utantáa mil1tffl 
elóiniaokat tartalmaz • nvu,
dijba mette5 dolgoz61dclll lcap
CIOlatban. 

Vála.szunk a k6vetkez6: 
Munkaviszony mepzüné9e 

esetén· a dolgozók 1zabadság
idejének kiadását a Munka 
Törvénykönyv végrehajtási 
utasításának 102. §-a szabá
lyozza. Ennek értelmében, ha 
WJ:VW 

sára kerOlhet 10r. Ha vlnont 
a példában említett do� 
évi szabadságából már 20 114•. 
pot vett lgén)'be, teh6t tll8-
bet, mint amennyi abblur u 
évben a szolgálaU hel)'en 
töltött 1d6vel ar6n)-oa YOlna, 
munkabéréből emiatt nem 
szabad levonút eszk&.6lnL 

A dolgo:r.ók rubaeD6téd
nak szabályait a Ruh41atl 
Utasítás tartalmazza, amelY 
az 1958. évi 39. azémil MA V 
Hivatalos Lapban jelent mea. 
Az emlitett utasftás D. feje-
zetének 4. •• 11. bekeaS& 
szerint n:,uee116W � 
a dolgozó a birtokában 1n4 
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A budapesti igazgatóság és 
a Köz.!ekei:iéstudomán)i Egyc
aület rendezéséb..."'rt a vasút
igazgatoságok képviselÖi és 
üzemmémöJl:ei kátnapos ta
nácskozáson \'itatták meg a 
pályaudval'Ok, ál1omá5ok tech-

1 
nológiai ter\'einek elvi és · 
gyakorlati kérdéseit. 

Az ankéton dr. Turányi 
Iswá,i egyetemi tanár. az 
f:pltöipari és Közlekedési '.lú-

Köszönő levél a vasutas dolgozókhoz 
A Kubai Küztar,asá& budú-

1 
zeLt - taviratot. iu:.tatta el 

pesti nagykövetsége az aiábbi a közelmúltban a va.suta& 
- a vasutas dolgoz.ókiloz cim- szaksziervcwthez: 

Önzetlen segítség 
A múlt évben Várpalotán 

1011 esetben látogatták meg 
betegtársaikat a szakszerve
zet be!eglátoga!ó aktivistái 
Ki.,zel 400 forint értékú cu
kor�ával. csokoládéval ked
\ eskedtek nekik, miközben 
érdeklódtek hogylétük felól . 

szaki Egyetem rektorhelyet
tese, a műszaki tudományok 
kandidátusa az állomási ü7,e. 
mi folyamatok gyakorlali 
problémáiról és arról beszélt. 
hogy a vasúti iuemmémö
kök számának növekedése 
még nincs arányban a va út 
elölt  álló feladalok.kal. Pedig 

1 az egyelemról eddig kikerült 
vasúti üzemmérnökök. mint 
azt az ankéton kiál lított leg
nagyobb Ya ·ú tallomások üze
mi terve; is b120nyilják. be
\'áltak. A h;;.rom legjobb ter
vet: Hatran.  Komárom és Fe-Az érd klödés nem jelen- renct·áros állomás tervét di-. 

telt passzív szemléletet. jaz,t.ák. 
lgyekez'ek segileni a rászo- Dr. Mé!záros Pál, a va�úli · rulókon. Cse pre(Jl•v Sandor Tudományos Kuta1ó Intézet mozdonyfűtőnek gyógyászati Kossuth-díjas tudományos geg� zkoo,;t . valtott:ik k1 .  �- munkatársa fe!.szólala5ában Intéztek Dom�tor Jozsef kor- többi között a Yasúti személyházi beutalasa,t a szombathe• szállítás menet.rendjének a !yi VSZ!-nél. Hasonlókép- , teherszállító vagonok �ax,-i;,en • seg, tettek . S::e� Ilo- 1 mális kihasználásának. az nán es Deri Jozufen is. 1 üz.em,zeivezés tudományos 

Göcze Imre I megalapozottságának lehetö.sé-
Várpalota 1 �t·öl be6zélt. 

Javaslat eg) panaszos levél nyomán 
A Maqya.-r Va.mta..1 idei má- ( a le- és felszállás már meg

eodik számában olvastam egy I történt. 

Kedt·es Eli:társak! 
Meg' aptuk az Önök szolida .-itá:.i üdeözletet. a melyben az 

és.:ak-amerikai imperuiiisták által megszen·e::ett Ku ba elleni 
jogtalan tengeri blokád alka lmát·al állást foglaltak a kubai , 
forradalom mellett. 

Az Amerikai Egyesült Allamok kormánya mindent ellGö
t·etett a, kubai fonadalom ellen - rágalomhadjárat. s:abo
tázsakció, gazdasági agressziók, katonai akciók, a melyek az 
1961. áprilisi Pla11a G,ron-i int·ázióban csúcsosodtak és most 
a partjalnk elleni tengeri blokád. a mellyel megsértették a 
nem::etkö:i jogokat é,s l'eszélybe sodorták a világbékét - '

,
· 

mind ez a:on b<rn nepü nk  hatá rozott magatartasa. követke:té
ben teljes .,ikertelenséggel régzödött. mert népünk. akár 
élete arán is. Ila e rre szüksiig mutatkozna. megrédi K u ba :nu
t•erénitását és függetlenséget. 

A k1<bai népet harcában támogattak és ugítették a ri- 1 
lág ösues népei. különösen a szocialist1.1 országok népei es 
kormán�L 

1 

Ezért nagyra értékeljük az egvüttérzést 'kifejező sok e-er 
üdt•özletet. a m.elyet a magva r 11éptól, t•ala mint kormányától 
kaptunk, e:ekbc>n a népünket, t·ala mint a;: egész emberi.,eget I fenyegető nehé: napokban. 

A kubai nép, forradalmi  kormánya, a maga m. t·ala-
mi11 t a 11agyköcetség összes munkatársa. nevében. köszönete
met fejezem ki az Önök által küidött szolidaritási üdvöz
Letert, a melyben kifejeztek őszinte együttérzésüket. 

------- • 

Haza, 1:agy halá!! 
G yő:ünk! 

Quintin Pino Machado 
kubai nagykö\'et 

100 éves a londoni földalatti vasút 
panaszos le\·e1et ruTól, hogy Igy megszüntettük a bal
Bokaháza meg:Ulóhelyen \'an eseti veszélyt, amit a sötétség 
és még sincs vi:Jany, mert a Jelen1. s az áramtakar · ·o�ág- A londoni földalatti va,ut 
késő esti órákban n ncs. aki ga1 sincs bajunk. elso Yor.alát 1863. január 10-

tet rendeznek és kialht.;.-on 1 mutatják be a régi földalatti . 

s 

Számok a VI. kongresszus beszámolójából 

Az alap- és középszen·i választásokon részvnök aránya 

A szen·ezettség alakulá a 

meggyújtsa. Az utasok sötét- 1 Urbán József pályamester, én nyitotta meg a Metropoli- vasút gördülóanyagát. 1 

1 l(��"w 
épt;�� 

. 

1 

tan Raihcay Compan:1. A 6.S ben botorkálnak. Hegyeshalom kilométer hosszú ,·onalat az-
Ezzel kapcsolatban te-nnék ------- zal a céllal létc„itc• té:k, ho:zy 

Légi vasút egy jaYaslatot. Hasonló prob- 1 

,,Vag·onharmo11·1•·a' .. .. 1 tehermentesítsék a lófogatú 
lemát oldottam meg így Be- 1\. II. járműrnlúel túlzsufolt utcai l 
zen11e megállóhelyen. ahol 

ff , b ' I  
forgal mat. A me;:.ny1tás nap- Franc,aors::.ágban Cha-

este szintén nincs szolgálat. a exartntt O , j.in mintegy 30 ezren uta�tak I ll•auneuf-ben - próbaü.:emre 
peron mégis kt van Tilagítva. 1 a Ioldalattin bocsatottak etJY „lég, vasutat". 

Bezenyére deeember eleJén j Egy 1:ajci cég a szemelv- Most a foldal:ith \·ru,ut szá- j A ragonok mal}<lsan a fóld 
,·ezették be a v:illan)t. A \'ti- s:áUító i-onatok kocs,ja,t kozti zad1k c,·eben Londonban hoz- l felett haladnak egysinu pá- 1 
lanyszerelöt megkétiem. hogy átjárók tető- es oldalfedésére zákez<itek egy úJabb ep1té>é- J lyán, amely hatalmas i-asbeton 
a peron lámpáit úgy kapcsol- új plasztik anyagból, Jlexar- hez. Az új 16 ki lométer hosz- gyámos.:lopokra van e rösítve. 1 
ják be. hogy Jegyen villany- mitból  kész,tette el a ragonok szú vonal a tervek szerint 
kapcsoló az örház :külső falán „harmonikajat". Az új anyag 1968-ra ké•zül el. A londoni 
i� Igazgatóságunk, · ·ré9emt·e. az.irt NÖ�yö a, regii:el s.::em- földalatti h�s7 .. a egyebként 

• rendelkezést adott a Yonatki- ben. mert nagyfokú hőmérsék-
, 

megközeh ! a 400 kilométert. 
- séröktlek. hogy aramtakaré- l letil19(Uio ás sem gyakorol rá állomú, aina t, . záma 271 .  utas

kosság céljából az utolsó sze- káros hatást. A.:: anyag a mo.:- forgalma évooké•1t 6i0-íl7� 
mély,.·onatnál a jegy\'J7=5gáló 1 1on11szikr�tál 

_
se!n fog tü�et 

,· millió kózotl \állakozik. 
oltsa el a villanJ·t az orhaz e., a s.:ethuzódasnak Is Jol A 100 eve,; Jub1leum alkal
falán le\'ó kapcsoló\·al, amikor ellen.áll. 1 mából májusban jubileumi he-

Személygépkocsit•al is jó fél 
órába tellett, míg a város köz
pontjából kijutottunk Grü
n.auer Kreuzba, a demokrati
kus Berlin déli bejárati kapu
iához. A rárosnak ezen a 
pontján a déli rasu ti és köz
uti külső gyűrűt 1955-ben 
kezdték kiépíteni. Legelős:ör 
a t·asút! keresztezések és fe
lüljárók épültek meg, majd a 
achönefeldi repülőtérhez re
:.ető S-Bahn-t•o11alát korsze
rüsitették Befejezéshez kö
zeledik nÍár az autóút kiszé
lesítése is. 

A déli t•asúti gyilrü. G rti
,iauer Kreiznél ósszefutó há
rom rasútvo11alá1i óriási for
galom b1nyolódi1, le. Ciúcs
torgalom idején s:inte blokkra 
köi:etik eg11mást a szerelvé
nye!·. Az NDK déli rés:éböl 
Halletól Cottbusig ralameny
n11i Berlinbe érkező. t·agy on
nan induló személy- és teher
t:onat - naponta mintegy 400 
- ezen a, keres:tezéscn l1alad 
át. E:t a n.agy forgalmat egyet
len. 13 mé.er magas toronv
ból irfoyitják. 

. A: Irányító torony üeegfa
lu ,.id?gkö:pontjába·•. - ahol 
rg11s:erre négy i-asutas teljc-
1it a:o!gálatot -. a berlini 

Á berlini <J'JŰrŰ 
' t i  jegyzet 1 1 .  

ra.súttgazgatóság távkózl.ó és 
biztositóberende;;ési osztalya
nak egyik clöadója, kísereté
ben jutottam be. Töle tudtam 
meg, hO{ly a toronyból - 44 
kilométer hosszu t•onalsza
kaszt magába foglaló - 1 1  
szolgálati helyet irányítanak. 
Jelenleg két szolgálati hely 
kil'ételét•el még helyben i·eg
zi./c az tillitást. Az ellenőrzés 
azonban a toronyból törte
nik. A kiadott utasító.s után a 
szolgálati helyekről l'isszaje
lentíl; a végrehajtás megtór

téntét. Ezt azonban minden
kor le tudják ellenöri:ni a be
rendezésen. A ten•ek szerint 
hamarosan minden szolgálati 
hely válto- és jelzöállíla.sa 
ebből a toronyból történik 
tál'irányitással. 

A;; irá11yító kö.:pont külön
leges -rendeltetési• félautoma
tikus, dominorends:erii be
ren.de:ését egyébként az SDK 
ipara gyártotta, a rastit számá-

ra. Mwel ez a berendezés je
lesre t·izsgázott a, nagyforgal
mu rasúti keres:tezé.sen, az 
elköt·etke:::endö é1-'<?kben más, 
nagyfontossagú csomópontok
ra is il11en féla11tomatik1<s b,z
tositóberende::est szerelnek 
fel, 

Más11ap ugyanc.sak személy
gépkocsin, a Berli>lt körulol'e· 
ző közut1 gyúrun a Potsdam 
melletti Drewitzbe látogattunk 
el. Drewitz a kisebb állomá
sok közé tartozik. Jelentőse
ge azonban a n nál  nagyobb. 
N11ugat-Berli nbÖl a,;; NSZK
ba i nduló személy- és teher
vonatok itt lépnek ki az NDK 
területére. A kilé-pó s:::erelre
nyek gondos 1'i:sgálatat itt 
l'égzik el a i·asúti rendőrök. 
E felelős.,égteljes feladat mel
lett a t'asút területet atszelő 

nyugat-berlini határ bizto.,í
tását is ők látják el. \'elük, 
a killönleges. egyben feleló,
ségteljes feladatot ellátó ras
uti rendörökkel találko:ttrnk, 
az ő t•endegeik voltunk e:en a 
délutánon. 

A.: Örs egyik tágas irodájá
ban beszélgettünk. Helyeseb
ben ök beszéltek és mi cso
dcilko:t•a hallgattuk a rémre
génynek is beillő története
ket. 

A dre11'it=i t•asúti rendőrőrs 
taojainak van miről mesél

niük. A nvugat-berlini határ 
lezárá.<a utá11 ugyanis a tit· 
kosszolgálatok és kémközpon
tok t•ezetöi a t•asútat ;elölték 
meg fő területként az üg11no
kök át iuttatá<ára. 

A Grünauer Kreuz-1 vasúti és köaút.l mrü hármas felüljárója 

Az ors például felad11tt1l 
kapta. honu a s=�mély- és te
hereonatokat gondosan ••izs• 
gálják, mert 1•árható. hogy a 
rakomány között, t•ag11 a moz
don11 szerkocsi_íában, esetleg a 
gép d:tartályában lapulnak 
meg az ügynökök. A feltevé, 

Az utasok a t·agonok fene- ' 
kén lebocsátott lépcsőn s.:áll
nak le vagy fel. A lépcsö a 
mo.:don y1·ezető iranyiuísúml 
automatikusan müköd1k. A 
légi vasút villamos üzemi.. 
Jelenleg kíMrletek folynak a 
Díe.,el-i-ontatás be-vezetésére. 

nem volt alaptalan. A felada
tukat becsülettel elló.tó vasúti 
-rendőrök 1961. augusztus 13-a 
óta számos ügynököt emel
tek ki a mozdony, ragy 
az em�letes személykocsik t'iz_ 
tartályából, a szerkocs1ból és 
a kulönféle árukkal megra
kott vagonokból. Segitsegü k
re t•annak ebben a munkában 
a különleges kiképzésen át· 
eső farkaskutyáfo is. 

Valam ivel 3 óra előtt Nyu
gat-Berlinbol egy tehervonat 
érkezését jelezték. A 1zerel
t·e11y az NSZK-ba, tartott. Az 
őrsparancsnok meghtt·ott ben• 
nimket. hoqy tekintsük meg. 
hogyan zajlik le a vizsgálat. 

Két i·asúti rendőr egy far
kasku tvát·al és két rámőr 
ment a .<zereleenyhez és kezd
ték meg a, munkát. A kutva, 
miután megkapta a paran
csot. beál l t  a t·ágánytengely
be és gazdája újabb uta.,ítá
·•ára fejét feltartt'a, lassan lé
pegetett a kocsik alatt. Ga:• 
dája a kocsi.,or mellett haladt 
é., figyelte a hűséges segítő
társ. az elrejtőzött tigynók 
utan nyomozó kutya t:iselke
dését. 

Három r<1gy negv kocsi le
hetett hátra, mikor az egyik 
kacsi alatt a kutya, megállt. 
majd megfordult és s:imatol
t·a a tengelyre ágaskodott. 
A:, okos aL/at a köt·etke:ö pil
lanatban egy jókora ru.hacso
mót emelt ki a száját•al. 

Ezúttal nem ügynök lapult 
a teherpago11 aljában. A hű
séges áll11tot az őrsparancs
nok tette próbára a 1•endégek 
előtt. A ruhacsomót t1gyanis 
ő hel11ezte el a kocsi tenge
lye fölé. miközben a s:::erel
i·ény elején megkezdődött a 
mgonok átl'izsgálása. 

A kutya mint már annyi
szor ezúttal is jelesre ri:sgá-
:ott éberségből De jelesre 
t'izsgá:nak az őrs tagjai is. 
akik Dreu·ltzben már ártal• 
matlanná tettek néhánu em
bercsempé.,zt és üg!lnököt. 

Vili Ferenc 
(Folvtatjuk.) 

29 ország szakszervezetével tartunk kapcsolatot 

A társadalombiztosításra. fordított költségek alakulása 

'l' bölcs6de és 18 napközi otthon s.--1iitl a ,·asu&as szüJök 
hel)'zdét 



• 

Március 31-ig megtartják 
a sportköri közgyűléseket 
A2. MTST határozata ,;ze. 

rint február 15-március 31 
közötit taa:,tják meg a sport
köri kö.zg,vúléseket. 

A köZ©'úléseken a követ
kező napf:endi pontok sze
repelnek: 1. az elmúlt év ér
tékelése, Z. az MTST idei 
fclodattervéból a. sportegve
:tiil.et!ékre vonatkozó felada
tok. -3. a. spo,rttömegszeroe
zet létN!hozásával kapcsola
tos kérdések, 4. alapszabálv
módosítások bejelentése és 
;óváhagvása., s. a vez.etóséaek 
kie(1ésrzíté$e. 
� 

Bereztk Zoltán, a Vasúiépítök 
válogatott versenyzóje a Bu
dapest bajnokság után az or
szágos bajnokságon is legyőzte 
nagy vetélytársát, Fabá.zi Já,
no!li. Ezzel Berczik sorrend
ben iitödször lq'erte el a férfi 
egyéni asztalitenisz bajnoki cí
me&. Reméljük, hogy április
ban a Prác'ai világbajnoksá
gon is eredményesen szerepel 

(Hem7.Ö Károlly felv.) 

l\fAGYAR VASUTAS 

Levelezőink írják 
.,A ha.tva.-n-salgótarjáni pá

l114fe1intartá&I főnökség kerté
szeti dolgozói is részt vettek a 
hóeltakarításban, segítve ez
zel a téli forgalom lebonyolí
tását - !rja levelében Prokl 
I.ajo1 szb-titkár, Hatvanból. -
A kemény tél hátráltatja a 
kert.észet munkáját is, bár a 
belső munkákat, a dugványok 
előkészítését kifogástalanul el
végezték, és csak a jó időt vár
ják, hogy a növényeket kivi
hessék a szabadba. A kertésze
ti dolgozók a közelmúltban 
műsoros estet is rendeztek, 
melynek nagy sikere volt a 
hatvani pályafenntartási dol
gozók 'körében." 

* 

Békúcsaba és Békés között 
két éve megszűnt a gazdasági 
vasút. Az utasforgalom nagy 
részét autóbuszok'kal bonyolít
ják le, de még mindig van 
mintegy 350 dolgozó, allci vo
nattal jár munkahelyére. Az 
utasforgalom megkövetelné, 
hogy Békés és Murony között 
három személykocsi helyett 
négy köilekedje1i, mert az uta
sak nem férnek el három ko
csiban - írja levelében Bol
dizsár Gyula. 

* 

sodik félévi szakaszának érté
kelését. Eszerint ismét a szobi 
vasutasok nyerték a versenyt. 
Megbeszélték ez alkalommal a 
két állomás közötti együttmű
ködés további javításával kap
csolatos tennivalóikat is. Kü
lönösen fontos, hogy javítsák 
a személyszállító vonatok me
netrendszerűségét" - írja le
velében Pintér Lajos. 

* 

je elkapta a fiatalembert és 
20-30 méteren át gyűrte ma
ga alatt a szerelvény, míg az 
egyik kocsi kerekei jobb lábát 
térden alul levágták. A sérűl
tet dr. Csiszár Béla, az állo
más üzemorvosa elsősegélyben 
részesítette - olvastuk Totka 
Károly levelében. 

* 

Elismerő levelet kaptunk 
Tóth Erzsébet keszthelyi la
kostól, melyben Varga B. Já-

Kiss István fútőházfőnök tar-

1 

nos na.r,ykanizsai honállomású 
totta a beszámolót a tapolcai jegyvizsgáló példás udva.rias
fútőház február 11-én lezaj- ságát dicséri. Varga B. János
lott termelési tanácskozásán nak gondja volt arra, hogy a 
- olvassuk Dancs József leve- vonatban elaludt utast figyel
lében. A beszámoló értékelte meztesse a leszállásra, miikor 
az 1962-ben végzett szállítási Keszthelyhez közeledett a sze
teljesítményeket. Az elszáHí- relvény, s még a leszállásnál 
tott árumennyiség 3 százalék- is segítséget nyújtott neki. 
kal meghaladta az 1961. évit. * 

A fűtőház 110 százalékra telje- Tatabánya-felsőn, a legh6fú-
sítette tervét és a munkaver- vásosa.bb időben is hősiesen 
seny eredményeként elérte az helytálltak a pályafenntartási 
élüzem.szintet. Áprilisban újí- dolgozók - írja Ba.r,osi IA,jos. 
tási hónap lesz a tapolcai fú- - Közel 100 darab váltót lisz
tóházban, melytől az újító- títottak szünet nélkül, hogy a 
mozgalom megélénkülését vár- szénszállító vagonok útja za-
ják. vartalan legyen. Dicséretet ér-

* demel Kozma Lajos vágány
gondozó és Nádi Imre so
rompóőr, akik a hótakarltási 
munka befejezése után éjsza
kai vonalbejárásra is jelent
keztek. 

.,Egymást váltva, a szabad
ban, vagy a váltókezelői blokk
ház pincéjében végzi munká
ját Tapolca állomás három 
váltótisztítója. A pincében 

Ujabb nocia,li$ta brigád egészségtelen munkaköril.lmé-
alakult Keszthelven, a VI. szá- nyek között tisztítják a váltók 
mú pályamesteri szakasznáL A és a. bejárati jelzők lámpáit. brigádot Na.gy Ferenc elő- Jó lenne felhozni őket a pin
munkás vezeti - olvassuk céből, megfelelő helyiségbe!" 
Bognár Károly levelében. _ írja levelében Bognár Ká
A brigád tagjai vállalták, hogy roly. 

* 

A nagy hideg és a sok hó 
Debrecen állomáson is megne
hezítette a munkát - !rja Ceg
lédi Sándor szb-titkár. - Ne
héz dolguk van a gurító vágá
nyokon dolgozó sarusoknak és 
kocsi rendezőknek. Fazekas 
Gyula kocsimester úgy segíti, 
szerve:m a munkát, hogy bal
eset ne történjen. Kerek Ernó 
gurításvezető beosztottaival 
példásan megállja a helyét. 

102 százalékra teljesítik éves * 

tervüket, sza'kmai vizsgákat . , . , 
tesznek politikai iskolára jár- Figyelmetlenseg miatt sulyos 
nak és' mindenben szocialista I baleset történt február 1-én 
módra segítik egymást. 1 reggel Szeged-Ró�us ál1�á-

son. A 23 éves Ham Istvan a 
* szeged-rókusi TBFF dolgozója 

1963. MARCIUS 4. 
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Nyílt levél a társadalmi tulajdon védelméről 
Kedves Asszonyom! 

Engedje meg, hogy ezúton emlékeztessem egy beszélge
tésre •melyet a nyáron folytatott egy barátnőjével, s amely
nek :.,életlenül fültanúja voltam. Beszélgetésük egy újságcikk 
körül forgott. Arról irt az újság, hogy a birooág elítélt egy 
12 tagú vagonfooztogató bandát. 

Tetszett az ön vélekedése. A legmesszebbmenőkig elítélte 
a fosztogatókat. Elítélte önzésüket, a társadalom ellen elköve
tett bűnt. Felháborodása valóban jogos volt. ,,Ha én lennék 
a bfr6, a.z ilven alakoknak sokkal súll,'Osabb büntetést adnék" 
- mondta. 

A múlt hónapban ismét ítéletet hirdetett a 'bíróság egy 
négytagú banda felett. úgy gondolom, nem a sors iróniája 
volt, hogy ezt a bandát az ön férje vezette. Az ítélet súlyoo, 
de igazságos vo1t. 

MO&t engedjen meg néhány kérdést asszonyom. Tudott a 
férje évek óta elkövetett búncselekményei.röl. Miért nem aka
dályozta meg már az első alkalommal? Vagy, ha erre buz
dította, mégis, miért ítélt el másokat? Mit szólna most „az 
ilyen alakokról"? Bizonyára van becsületes baráti környezete, 
vannak ismerősei. Hogy néz ezek után a szemükbe? Hogyan 
magyarázza meg kétszínű viselkedését? 

Igaz, ön „ártatlan". De, amint a tárgyaláson kiderült, 
olyan igényeket támasztott férjével szemben, hogy azokat va
lóban nem lehetett kielégíteni a 2000 forintos fizetésből. Azt 
hiszem, most nem tudr,a olyan hat.árowttan válaszolni a fel
tett ikérdésekre, feltéve, hogy érez egy kis felelősséget. Már
pedig a:z.t éreznie kell! 

Kisvárdai János 
Miskolc 

- Helytálltak a KISZ-!stá.k. - 1100 vagon havat szállí-
Eger állomás KISZ-fiataljai a tottak el a ferencvárosi ren
zord időjárásban, szabad ide- dezőpályaudvarról a pálya
jiikben is önfeláldozóan dol- fenntartási főnökség dolgozói. 
goztak a váltók és vágányok A nagy havazások idején úgy
tisztitá.3án. szólván éjjel-nappal talpon 

- Mozdonynak rohant feb- 1 voltak a pályamunkások. 
ruár 15-én a Hungária exp- j - Bensőséges ünnepségen 
ressz. A Berlinből Budapest vettek búcsút 18 nyugdíjba 
felé haladó Hungária expressz vonuló vasutaslól a Miskolc az NDK területén sűrű ködben Tiszai pályaudvar dolgozói. A 
egy mowonyna,k rohant. A szakszervezet Vörösmartyszerencsétlenség következté- klubjában megrendezett ünben a v:,�t csehszlovák mo- , nepségen Erdélyi János állot.orvezetőJe és egy német I másfőnök méltatt11. az Idős ,,Február 2-án tartották meg túlságosan közel ment az I. vá

Szob állomáson a Sturovó- gányhoz, amikor azon az 1662-
Szob állomások közötti nem- es számú tolatós tehervonat 
zetiközi munkaverseny 1962 má- haladt. A mozdony első lépcső-

vasutas , él� vesztette. A i ,,asutasok több évtizedes te-

A H• t I L 
hói szerencsétlenseget a doberlung 

I 

vékenységét. 

IVa a 0S ap i;;°�ít,6
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1:1:1!r� �::= - A ��met . s�vetsé� 
A Hivatalos Lapból a szakszer- lattevő figyelmetlensége idézte v:3sutasok 1;�rn�ergi ,1��g�tó-

vezetl bizottságok és a dolgozók eló I saga a vasuti palya UJJaep1té-

Ki m.it m.ondana ? 
é á · • j sét tervezi Bamberg és For-figyelm be aj nljuk: - Tarsadalmi munkában 

I 

heim között Ezen a vonal-7. azámból: ioua0/1963. IfJ, A. segí�ttek a hóeUakarítás�an szakaszon p�óbálják majd ki Bolton klvilll kereskedel.mi tevb- a palyafenntartásl dolgozok- a ·200 kilométer'óra sebesség kenyaég megsz!lntetéee. nak a szombathelyi vonat- lófejtésére képes új mozdokísérók. Február első napjai- nyokat. Előzetes beszámoló egy kultúrotthon munkájáról b�n mint�gy �OO óra társadal- _ Os!óbóZ, Norvégia fővd-Asztalitenisz- tru, mu�at �egeztek az állo- rooából a. sarkvidékre haladó 
Amikor e sorok nyomtatás

ban megjelennek, már új ve
zetősége lesz a szolnoki jár
műjavító kultúrotthonának. 
Irásunk mégis csak előzetes 
beszámoló, hiszen a lapzárta 
miatt nem vehettünk részt a 
vezet�álasztáson. Mi ko
:cábban jártunk Szolnokon és 
sikerült megtudnunk, hogy a 
vezetőség tagjai mivel járul
tak hozzá a közös beszámoló
h-Oz. 
· Mondanivalójuk lényegét a 

következókben foglalhatjuk 
ös,;re. 

Újabb módszereket keresünk 
'<i'asi József, a. kultúrotthon 

i(14zga,t,6Ja; Az elmúlt két esz
tertd5ben pártunk művelődés
polfükai irányelvei, a SZOT
haiározatok, valamint felsőbb 
sze.veink útmutatása alapján 
ig)'ekeztünk végezni munkán
!,at, ami eredményesebb volt, 
-nint a megelőző beszámolási 
· dős.zakban. Sikerült népsze
·übbé tennünk az ismereUer
· �ztő előadásokat. Bejáró 
�unkásaink rést.ére Újszászon 
is .szerveztünk munkásaikadé
mlát. K,ilencven hallgatója yan 
a kultúrotthonban megszerve
zett általános iskolának. 

Eredményeinkkel azonban 
nem lehetünk elégedettek. To
vább kell keremünk azokat a 
legjobb módszereket, amelyek
kel a szolnoki járműjavító 
:ninden dolgozójának érdeklő
dését felkelthetjük a tanulás, 
a ren<l,szeres művelődés iránt. 

Kiu Béla KISZ-titkár, a 

·;ultúrotthon igazgatóhelyette
ie: Rendszeresen tartottunk 
dubesteket és kérdezz-felelek 
'e!legú szellemi vetélkedőket. 
J:zek nagyon népszerűek fia
· aljain'k körében. Növelte fia
taljaink képzettségét a József 
Attila-olvaoomozgalom is, 
melyben több mint százan 
vesznek részt. Két hete han
gulatos farsangi karnevált ren
rl.eztünk a kultúrotthonban. A 
lövőre nézve fontos feladatunk, 
hogy gondoskodjunk a művé-
1�eti csoportok utánpótlásáról. 
l:':ínccsoportunk tavaly augusz
l• 1�ban azért os1.lott fel, mert a 
l:úk bevonultak katonának és 

helyettük nem tudtunk új ta
gokat szervezni. Nagymúltú 
ének>k:arun'k is kiöregedőben 
van. Szeretnénk minél több 
fiatalt bevonni az énekka>ri 
munkába. 

Több dolgozót a munkás
akadémiákra 

Tóth Sándor ismeretterjesz
tési é1 oktatási felelőS: Húsz 
ismeretterjesztő előadást ter
veztünk a2l 1961/62-es oktatási 
évre. Ezek közül csak tizenket
tőt tudtunk megtartani. Igaz, 
hogy valóban tartalmas elő
adások voltak és népes közön
ség előtt hangzottak el. Az 
idén tíz előadást tartunk. Az 
eddig elhangwttaknak szép 
közönségsikerük volt. Növel
nünk kell a munkása'kadémiák 
hallgatóinak számát. El! kell 
ér11ünk, hogy a fizikai -dolgo
zók mellett, a művezetők és 
reszortvezetók is rendszeresen 
eljöjjenek és segítsék a szer
vezést. 

Török Ferenc mt'.Zvtiizeti fe
lelős: Színjátszó csoportunk
na,k 35 tagja van. Juhász Já
nos, a Szigligeti Színház művé
sze vezeti a próbákat. Az utób
bi két évben 24 alkalommal 
szerepelt ez a csoport 1 és 3 
felvonásos darabok!kal. Most 
a Bekopog a szerE>lem e1mu 
zenés vígjátékot tanulják. A 
felszabadulási kulturális se
regszemlén a Székely Anna cí
mű forradalmi tárgyú egyfel
vonásossal vesznek részt szín
játszóink. Üzemi dolgozóink
ból álló héttagú népi zeneka
runk nagyon népszerű. Ének
karunk pgvesült a fűtőházi 
kórussal, de így is utánpótlási 
gondjai vannak. Új tagok szer
vezéséhez kérjük a KISZ se
gítségét. 

Nyolcszáz rendszeres olvasó 
Cseh Gyuláné könyvtáros: 

Könyvtárunk több mint 5000 
kötettel rendelkezik. Rendsze
res olvasóink száma már meg
haladja a nyolcszázat. Az 
utóbbi két évben 28 OOO forin
tért vásároltunk új könyveket 
Jól működik az üzemen belül 
szervezett négy letéti könyv-

tárunk is. Könyvnapokat, ki- bajnokság m� területen. vasúti fővonalat Budjo váro-állitásokat, !ró-olvasó-talál- - A vasutasok tiltakozására sáig meghossza.bbftották. A vo-kozókat rendeztünk. Különö- Pécs állomás spcrtszeret6 dol- a tervezettnél lassúbb ütem- na! hossza 729 kilométer, eb-sen nagy sikere volt Tamási gozól évek óta rendszeresen részt ben hajtják végre a műhelyi bő! 45 kilom�ter hosszban Aron nálunk tett látogatásá- vesznek a különböz6 sportágak- mun,kások clbocsátását Ang- alagu,ta.kban robognak a .szoenak. Könyvtárunk a két év ban ldírt szakszervezeti bajnok- liában. 1963-ban 8300 helyett relvények. alatt 45 ezer kötetet kölcsön- ságokban. A legtöbb híve két- csak 5000 munkást bocsátanak - Gyuris István sárospataki 
zött az olvasóknak, Hiányos- ségt,elenül a labdarúgásnak van, el. Az alapvető problémákon születésű vasutas dolgozót kere
ság, hogy nincs olvasótermünk. A labdarúgópályák azonban még ez mit _sem változtat. , A �- j:�bet�

kl
s:i:;i<:;-��� �i�

ol
��::ie

t
:l; Ha jövőre megvalósul az használhatatlanok. Az !del tél ln- getorszagban 27 vasutl mu- vagy Ismert, és tudja Jelenleg! ci· üzemi konyha tervezett elköl- kább a teremsportoknak kedvez. helyből 5 év a.l:att 12 műhelyt mét, közölje GörgénYi Ern6 Jel

töztetése a kultúrotthonból, Az állomás legjobb asztalltenlsze- zárnak be társzámadóval, Szei?ed-Rókus, 
erre is lesz lehetőségünk. zö! jelenleg a szakszervezet me- - 1964 ·

é, 1971 között 1400 MAV Gépállomás elmére. 

Ambrus János műszaki pro- gyel bizottsága által kiírt aS2tali- kilométer hosszú vonal t>illa
pagandafelelős: Több műszaki te�-bajnokságban vesznek részt. mosítását tervezik Jugosz!á-
elöadást szerveztünk tavaly és Lei�i;rene viába-n. 
novemberben megrendeztük az ötvenezer kiránduló 
első műszaki könyvkiállitást ----- diák részére biztosít az idén 
is. Segítettük az üzem újítási 10 forintos egységáron meleg 
kiállításának megszervezését. A s erkeszto"séo üzeni· 

ebédet az Utasellátó a meleg-
Tervünk, hogy rendszeresebbé Z r, konyhás éttermekben, a hajó-
tegyük a műszaki propagan- szentgáli István Gyöngyös, Sza- kon és a vasúti étkezókoesik-
dát, megszervezzük a kultúr-

j 
lókl István, Jamnlczky Ferenc, ban. 

otthOJ?ban �- üzemi �űszaki !�. ��� ,%��
r 

;�;���:,� 
- A február 24-én megtar-

kört es az UJ1tók klubJát. B1121 László szentes, Czeglédi sán- tott választásokon öt szegedi 

1.AKÁSCSERE 

- Elcserélném dunaúJvilrosl ké� 
szoba összkomfortos, tanácsi ren
deltetésű lakásom budapesti ha
sonlóra. vagy szolgálati lakásra. 
li':rdekl6dnl: Ke�skés Kálmán feJ
szolgálónál, Bp. Kelet! pu. Utas
ellátó éttermében lehet. 

MAGYAR VASUTAS 

Hét teltbázakció 
dor Debrecen, Bagosi Lajos Tata- vasutast Szeged város taná
bánya, Kiss Lajos Alsóörs, Bódogh csába, tizenegyet pedig a ke- Felell!s szerkeszt(!: Gulyás János 

�háJY,- ban�;'�·Ta Bognárpolca, Tó�; rületi tanácsokba választot- FeleJ15s kiadó: Szabó Antal 
tak Szerkesztc5ség: Budapest. Kiss András szervezési fe- Károly, Sziládi Sándor, dr, Bánk-

. . H '  , f 'l VI. Benczl1r u. 4L lelős: Al'ra törekedtünk, hogy falvy Gyula szeged, Boldizsár - et es e millió forint 
1 , Gyula Békéscsaba, Pintér Lajos költséggel egysínű. vasút épi- Telefon: városi: 424-184. neveljük üzemü,nk dolgozoit. Vácrátót, Murai Gáborné, Prokl tését tervezik Nigériában. A Qzem1: 8&-'l'7 Tavaly hét alkalommal szer- Lajos Hatvan, Kisvárda! János 

La . 't konti l l'erjesztt: a Népszava Lapkiadó veztünk telt házat a Szigligeti �
k

1!f�1;;',:l�}:'. 
lapunk anya1A- gos sz:gete � nensse 

Vállalat Színházba. Ehhez a múhelybi- Karád! László Zákány, Dongó 
összeköto egysín vasutat egy 

Buda� vn. Rákóczi ót $1. zottságok is nagy segítséget Ferenc Sárosd: levelüket Illetéke- nyugatnémet egysínű. vasút- �� 
adtak. Kultúrotthonunk mo- sekhez továbbltottuk. rendszer szerint épftík még. Szikra Lapnyomda 
zija hetenkérut ötször játszilk, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s ha jó filmet kapunk, nincs ; 
üres hely a nézőtéren. • 

Sándor Béla gazdasági fe- ! 
lelős: Igyekeztünk betartani ! 
költségvetésünk előírásait. ♦ 
Egészében véve ez sikerült is. ♦ 
Sok gondot okozott, hogy a • 
vállalat anyagi támogatása el- ♦ ,r 
maradt a tervezettől. Költség- ♦ � 
vetésünk végrehajtásával is a •  ' 
kulturális élet fejlesztését ! 
szolgáltuk. f 

Tegyük f� végül a kérdést: ♦ 
mit várnak a szolnoki já1'mú- • 
javító dolgozói az ú; vezető- ! 
ségtől? f 

Elsősorban azt, hogy folytas_ ♦ 
sa a megkezdett mA.mká.t, s • 
kevesebb hibával dolgozzon, ! 
mint korábban. Az üzem do!- ♦ 
gozóinak és vezetőinek támo- ; 
gatásával munkálkodjék a ; - Megértem ho'7ll az intéző elvtárs idemaga területén a szocialista •  ges csak az a' furcsa, hogy amikor a főnök 'rnltúra továbbfejlesztésén. ! elvtárssal beszél, soha nem szokott ideges 

Lőrincz János ♦ lenni. 

FUTTÁBAN 

= 

- Nem késem le a vonatot? 
- Alig hiszem. Nekem kell szabadra állf· 

tani a jelzőt. 
(Pusztai Pál rajzai) 



A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZÖK LAPJA 

le. Az. autóbuuok ker!H6 dtvonalon viszik az utuökat a legköaek!bbi vasútállomAaig. Mindenütt azonban e� IUlCS lehetőaé& mert IOk. helyen a k&utak la viz alá kerQltek. 

UAIIAacmlllL 

A WBUtall dolgozók nem� a vasúti töltések mentén bercolnek az árral, hanem a veszélyeztetett községek lakosaégá• nak la aegítséget nyújtanak.. Ve01úen, Monoron, Vll6n és megannyi más helyen a községi tanács hívó azavára a vasu1Juok 18 szerszámot fo&tak, hogy mentsék, ami ment-
A IIA.V Tln&kfpsG JnUzet lMl/81. ni fOl'Plml & ltenakedelmi tatrnatúl ......,,_ .,.. súot& Hl IIIIUp&6 UNDM __._ Ml • aftllúl laDeDNsea. 

(Bl11Mal......_) heti!. L----------------------------------A vasutasok MB! l!n'Sfeszftf-1elne'k, áldozatkészségének kl5szlmhet6, hogy a legfonto-118bb vonala.kat 82inte órák Példa a nagyobbaknak is alatt helyreállftják és a for- CiQÚ'lldon a nyfrbodrogi kesgalmat aebel!légkorlátozáseal kenynyomközd vesút egyiJt felvehetik. kisállomásán mindöllllze hat A veszély ajnos nem ért tas tel'-ft 1n�1...-t .... net. Ha en•"'" helyen hel- vasu ,- IIZO.,......~ . 

•- 6.J'= �·- Miután az utóbbf három évi■ állt a nonnális élet, a má- ben élüzemszint felett teljesllllltt helyen újabb erófenítése- tették tervüket, 1982. januúket követel az árvíz. Csak a }ától nagyobb követelmények legnagyobb elismerés han&ján teljesítéséért Indultak harcba. szólhatunk azokról, ·akik fá- Vállalták, hoey elnyerik a 
:!i�:,O��e:��11: eff'e�, ,�li&ta a.zoigd.lati llelv" az emberekért, az anyagi ért.é- CJmet. kekért. ErófeszftA!sefket siker koro-B. L názta. Zsl(iu La.joc elvtára, a 

mfakold IP7'1tóaéc helyettes ól!Ómálon - fllkócit4lr, ,. . veze11óje, február 28-án adta 2000 tonna ánit benilctunk ú át a ,.uocialiato munka .uol- külömlonatokat i111Utottunk. Qáloti helve" cfm elnyerisé't A múlt év 80l'án IIOkaot tatanúsftó oklevelet és 3000 fo- nultak, olvutak, tc:Yeltede1c rlnt pénzjutalrn&t Cigánd áol- lépést tartani a fejlődéaael. A lomás dolgozóinak. szalkmai vizsgán mindannyian Nagy volt az öröm a clgárr jól azerepel� A t7 évea � MmtáJán. Mqtepet.és- Gvörav Dáwl most végzi a ként érte őket a klt!lntetés, VII. 0&ztályt. Jeles tanuló, de várták ugyan, de csak ácJri- köooy(l neki, hisz ldaláDya, llsra. Emmike ugyancsak hetedikes 
A oora olvadás köve&ezté.. 11en telgyülemlett belvíz 11C>k vutivonalat megrongált. KOMlnlleen aok.a.t szenved az árfll:MI a hegyeshalmi vonal Ofl{lr és Gi,órszentivdn, a IIZéliNfehérvári vonal KápolTlda

� m Agá1"d kö7.6tt, valaadnt egyik legfontosabb nemlltt&l vonalunk,, a buclclpest -eol>i vonal. A p6Jyamunkáeok á mú ..i,álati ágak dolgowlnak --' elazántan dacolnak az 
Százhatvan pályamunkás új otthona 

- Azzal, hoW bebípcao- és foglalkozik a papával. HisZ lódtunk a oolaúlati helt,e-k Emmilte azor.,almae diák, azocfali&ta versenvébe -nem oroszból már meoei tanul• ffdemeket akartufl.k aunz- mányi versenyt J1Yert. A DYá
m, hafteffl a mac,ufllc munká- ri közös kirándulás, a klub;á,t, életanket ,abbé, eredmé- estek jó, baráti légkört ala,avuebbé termi - mondta látottak ki a vasutas feleségek Tóth Jánoa állomáavezet6. kömtt is. - Mennyire elkerillt el- A vooal mentén máris 

-.1. Az. előre elkészített l.r-�ml anyagokat eyors M�, l. fcenilet, Zójli tff .... .._ban lnmyftJált • - Ma méC hófoltokkal tarkítt b� lt6- .- ..._ � a a � it&fflt�a ,,_ Betcllaljakból kiraimtt ideJgle,, n,ea út vezet a tér véclében álJt:S ké1aneleta, lapon!tiejú modem épQlethez, melyet ca6állvány övez. Abla.kalban a tava
m nap nézeceti macát. Az ép(laet táp,, viláaOs e16-csamoki6ban - tá�ónak is belJlill: - találkoztulllk Ki&1 G11'1'tv1, aondnokka). - Holnap el/te tarl/tlllc mu11-lcúmiUólllc íirlflepélves meg
J&Vitálát, de már a múl& hét 1'4 folr,anatom klllC6zfte.k Mle a MWco"ct Spitút FilfllJklég doloozói, akik Mialcolc-tiaai pálVGUd1'Gt" IIUpltéúnél � - mondotta - 4 QOlldllOlc, - .Mlndeffft t!Not,el-_,._ lile a M2 u '4j IMdkkol. , ,..,., között, hol az lv kiöntött medréb61 éa a 43 kik6noba $ 16bb helyen alámosta a � 1 - IUny � vai a hel.Yen a azemélyforgat- munkbezé116nek? - Mrae> itHAll'-1 bonyolltják 1ök:. 

- · .... ·- i'. 

aondolásalk megvalósftá&a?- élénk viMzhall90t keltettek a - AZ �lú aeriftt tel- cigándi eredmém;yelt. TiaZ&-je1 mértékben, de arertnrimk kará4 és S6toNl;oúJllalV TM• !Rég 10k • tn•� - y,á- .. � -tlakoztak a laszolta az áll�t6. - HOelaUsta #.:,ti � Mf�4ffl4rutH Jolj& fn ifoi,os- 'Ve�·•· tii. A fltUftJcába,i mf.,.Jd' te- lewie, ha a nac,-obb aaalt6-gvel� a �qjobb tl&dá- lati helyek veztt6j és doJ10-aiool vaz rázt. Segítjük eav- 2161 Is meeérten& az új wrffllist. Két m6lházónk, G1fÖtW I senyforma jelen.t6&696t • Dániel 111 Szemá-n Jáff,QII, o.i olyan lendUJe,ttlíen � 6sazel nabaa napjallcat il fel- nek a IIZOCla1lsta ....,._ áldoztcUc, hoar, a rakodá 2111- vasuta�ol'ektfva l< kovácsovarlalcm �aven dllomá$un- / 11isáboz, ahogy azt Clc6nd<m kan. Voltak olvon vaa4ma- tették. polc, amlTcoT' a tiOll410ti �le 1 (L - A) 
Modern vasutas üdüla épül 

Balatonfüreden 
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A legjobb beleglátogutónk 
Példa mutató tcirsadalmt 

munkása a hat rnni j,,tól,áznak 
Koi•ács l.ajos bádogos. 

Az 57 e 1•es Lajos bácsi f;a
talos lcll,csedéssel és nagy �:c-

MAGYATI VASUTAS 

Miért népszerűek a politikai iskolák 

a budapesti szolgálati helyeken? 

1963. MÁRCIUS 18. 

.,.etettel i;ég:i  napi munidJa A 
után tarsadalmi  munkáját. a mult év közepén a szak- th-ista. szocialista brigád- J mutató regényrészletek és ,·er- Kelenföldi bizalmiak 
beteglátogatást. Fu töhá:unk szen•ezet budapesti b!zottsága . tag látogatja a.z elöadáso· sek felolvasásával teszik ér-
többi b�tcglá togatójcit is ő intezkcdési tervet do'gozott k i  kat. 

1 
dekessé az előadást. - munkájukról mo�gatja, mint 'L társadalom- a_ Slakszerv72<;ti pol ! l ikui isko- A Keleti fűtoháznál például . a .. ,. . 

k biztosltási tanács beteglcitoga- l
?k szervcz�"':7·c . .  A szakszer- szakszer\'ezeti b'zottsú:;\ n2gy Jovor� IS s�ervezne 

ta.-ii telelő$<'. Lajos bácsi ne m- ' ezet , �izodsagol� . e hely:s , reszortosa. a műhelybizottsá- 1skolakat A kelenföldi pályaudvdr tagjait is tájékozta ttam. Sok 
eqys:::r t·asámapht. s6· arra 

utmu
,
tato seg,tse :evel ��la- gok több tagja és 21  b:zalmi ! alapszervez.eténél 29 bizalmi j problémávai jönnek hozzárn, 

1s voU pr/da, IZ0'1!J fiz�te1t U';;.�;�
pb�';; atidJt��i�a�o���t� jár az elóadásokra. A ferenc- N�m véletlen , hogy a buda· teYékenykedik .  A szakszen'e- igyekszem is segíteni, de ez 

�•abadr"_aat al<lozta kórll1z- p;:st i  k:iltuz áli,; bizottságon b�- városi pá'.yafenntartási főr.ök· pesti szolgálati helyeken rö- , zeti bizottság gazdasági fele- ne m mindig sikerúl. 
ban 1 �rll/ _ �-anatór,un, b•n . lül öttaoú ·nt"zó btzott·--· o t 

ség'hez tatiozó szo:gá!ati h�- ,·id idó alatt népszeruvé vál- löse, s,:ilágyi Józsefné úgy , Elmondta például, hogy a 
fe!o:o dolqrro, • r.sai nak meg- ho

,tak ;é're 'a polTJ· : . ,�a;'�- lyei;en 13 iskola működik 225 ta:, a sza:n,zen·ezet.i politikai ,·elekedett munkájukról -- kapusok a felvételi épület 
Látoga•a,ci ra. irá�yítás,lra. e!ledö:.;é'.j,

5
�'.

0
'
8

" hal lgató,·a !. Ebb31 �� a s--1.-:- Lkolák. Kü!önö,en ott. ahol a már ami a tagság; djj besze-· 1 mellett szénkarám létesítését 
A te/e11 kttlo11bse11 sol: dolga szen·ezeli aktiviSta. j szakszel'\·ezeti bizottsá„ok dését illeti -, hogy jol tart- ' kérték, hog}· ne kelljen kisko-

t·alt. A nagy hidegekben gon- 3 500 ha llgató 
Néhány olyan szolgúlati he- minden segítséget megadnak a ják a határidőket, pontosak. 

! 
csival távolról h�rdanlok . a 

doskodott a rról. hogy tüzelőt 1}:en is si'tei:ü:t politikai i k?- 1 fo,lalkozások zav.irlalán meg- A bizalmi munka ejlyéb kér- �enet a nagy hoban. SaJnos, 
kapja nak a betegek. Ha kel- A gondos e!v'.,észit„ mun:rn 

;at szervezni, ahol a dolgozo., 1 tartásához. Szép számmal dései szempo:lljából Deme Jó- beruházási keret híján, nem 
lett. sorba állt a szénért. gon- eredménye�ént a budapesti 

:öbbség: munt�
-
��zálláson l a- 1 akadnak olyan sza•kszervezeti zsef elvtárs, a szakszervezeti l tudla ezt megcsináltatni még 

doskodott hazas:állitásá ról is. bizottság által megszabott ha-
s::_k. Tobbek kozolt a fer�nc- bizottságok. amelyeknek mun- bizottság titkára foglalkozU, 1 az állomás. 

Szal, t·onal,· ,11 11n',·.·,·,·c·, t ,·s ki·- t . d 
varosi pályafenntartási fő- katervébol sem hiányzik a 1 ' k b' 1 . k h . é ' ' ari őre 45 szakszervezeti bi- .. , · · b d t' • • • . ve ü ·. A 1za m1a a �v_1 r- 1 Az egyi k  szolgálati helyhez 

fogást<Jlai.ui l'egzi. Megérde mU zottsá2 1 50 politika i is· '.rnlát 
no,G;eg es a u apzs I ep,teSJ pol i t i :<ai iskolák értékelése. tekezleteken kapnak •aJekoz be l ehetett volna ,·ezetni a 

a dicséretet áldo;;;a •kész m un- - főn_öl_,_séE . ,m .• u, _nk_ts_ s,zá,ll_ása,n A buda=,.·f.i bizottság a ko-·· - · - - · · · 
- 1 • • ·· • 

•zen·ezett 2370 hal lgatóval. köd 1 r tatast az 1doszeru tenn, •:alok- vtzet. A dolgozok a szukse-
kci,iciért. 

�·IUR.' l  GÁBOR.'' ,. 
Késöbb új�bb iskolá:, jöHek 

mu · ne:< f0 · ' ' ; ·'�.',_' ' ·�0·.� <. ze'.múltban elnökségi ülésen ré>J. ges árkot is kiásták, de nem 
• " '"' létre . .  Jelenle� t

. A piop:3�a��IS�_a., k . , �la�z- fog'a!kozoU a szakszervezeti Több bizalmit megkérdez- 1 kaptak 20 méter csövet. Az 
57 szolgálati helyen 193 

�sa I Jol s .. ,�zull Ug)_szol- polihkai isi<olák szer\'e7,é�nek tünk: hogyan végzi mun!,áját. árkot azóta szomorúan bete-

A Hivatalos Lapból 

Yan vala11;�n n;,· 1  _szo.1,g_alai !  _he- és lálogalot.tságának tapaszta- mil•·en gondokkal küzd? 1 mette'k az o"nke'ntes mun-J,<_ politikai iskola működik 1;:en hozzaerlo: JO .. e.oa_do«�sz- latai,·a! . J\Ieoá[]apílolták hooy 
J -

3500 hallgatóyál, seggel rende.kezo part- és O • 0 , sok. Az ilyen problémák ne-
Külö nö.;en ö:·vendetes. hogy szakszen·ezeti runkcionárru- azokon a. helrek-:n, ah_ol a Két vélemény egy témáról I hezítik a bizalmi munkát. hi-

., H.\'a ,,les r i:,bo, . ,  s ,ks,er· a .  sza'.<szervezeti bizottságok a sok, közmegbecsü!ésnek ör- sz:i�zc.r�ez�lt bizottsa.g�k szen a dolgozói,; elsősorban a 

}��?�!m��i��-·tt��}:ll:.;� ;\<.���!ft�ezzól parlala.pszervezetek segitségZ- vzndö szolgálati vezetök áll - i korult.ek1?toen_ . sze�,·eztek - A bizalmi csop?rtonina�k bizalmiakat keresil� fe] pana-

ktt: ,·el a hal igatók kiválo atásá- r.ak a pol i t 'kai iskolák élén. meg . az ,skolakat es me- 2,0 tagja _i·a.n és eleg neliez 
I 

szaikkal, gondjaikkal. Ahho:z; 

�: s:..-lmb,íl , io;c;J J!l6J. r 2. e. nál is körültekintően jártak Az ,- d . k " Ital ' b  . nctkózben sem feledkez- osszef�•zi o�,n - , mo;1dott:i, hogy a z  ilyen panaszok meg-
F . t 1 1 . r , 1 1 A 1 . . • . 1 .  

_e oa
_ 

aso_· .. � a a_n er· nek meg a. segHsé=yúJ'• K_ rassoi 
.• 

_sandorne_ b1zalm1, 
1 

szu··nJ'=nak_ a s·Mk,·ona1 1· "eze-· ei\ e u ..:oz<.·:J t.;,--:.u \ a<;uti tec 1- e .  po � l1.,:a1 isko ak hallga- dckesek 1 k t J h ll ".... '\;; -.;; __, v 
nikumo•, n·,p,nli t i"oza'ara • : e_ 0 1 1 a_ a. ga- tásról, az eredmény nem arupénz· an dolgozo. - So/c- !és na<>yobb segítségére van 

1JJ�;3 ·196�.' i '•· P,\Jyáz;,ll · hu·- toinak többstge o,yan dolgozó, tok flgyelml'I. maradt el. · felé és t:áltómüs.-a kban dol- 1 czu" kse·g". detmény .'.\!.\Y N.?'. !ü ict-i-zeti 1el- akik eddlg nen, rész�süJt,1" E h I k 1 , 
,·ét�lekre. ,gyes e ye ·e_n a _µrnp3ga,:d.is- Több szolgálat i  helyen a p:,Jl- goznak c�portom tagjai. Ta-

\"asütlse z�a.•o.,,,�ok munka,·er- ' P:át',o:<tatá�ban. lák keskenY,- ':5 d,_afilm_,-�tites- tU,ai is,:,olák hallgatói na- i:aly egy5zer sem tudtam tar- Szorosabb kapcsolatot 
6M'•·c. Számos szakszenezeti a.k- sel, a kor tortenet, hu,eget be- _gyobb lelkesedé,seJ kap=solód- tani csoportértekezletet. Még 

Nincsenek "kirekesztve'' 
a vasutasok 

Vezetőségválasztás a szombathelyi Ady kultúrotthonban 

1 tak be a szakszen·ezeti mun- a tagsági bélyegek szétosztá- Va rga Miluzl11 Yonatmenesz-
kába. és a szociali,ta brigád- sa is gondot okoz. tó-térfel\"igyázóvaJ szolgálati 
mozgalomba. Oberrecht lstt·án bizalmi helyén beszélgettúnk. Az 5 

A budapesti b,zottság most könnye�b helyzetben \'an. 0-
I 

csoportjába j órészt váltókeze
arra törekszJ�. ho:y az is;<o- hozzá a segédhiYatal és az lök tartoznak. Tobbsegük egy-
lák sikeresen fejező:ijenek be. állomás.főnökség tartozik. •, 

időben teljesít szolgálatot. 
, majd a lapas1.talatok fe'.hasz- - �aponta tudok beszélni a - Csoportomban solkan ki-

ná'ás.ával még előrelátóbban, tagokkal. de azért esetenkén! fogá.solják. hogy m iért nem 
még alaposabb szen·ezó mun- megtartom r. csoportérlekezle- számít keresetnek az éjjeli 
ka,·aJ látna;. hozzá az 1 963- tet is - m ondotta. L1g. pótlék. Azt sem tudjttk ponto. 
64. é\'i szakszervezeti politikai utó'.Jb az idei i ntézkedesi ter- sam. hogy 240, w1gy 210 órát 

. . k" . .. . . iskolák előkésútéséhez. vet tárgyaltuk biza lmi érte- keU-e dolgoznunk haöonta. A 
S:ombat helycn a vasutasok · a ,·asutasokat ,.kirekesztette · / Ez megsz1vlelendo knttka. A 1 (vf) l kezleten és erről �soportom bérelszámolás sem kezeli ezt 

'Ady-kulturo\thonbsn múr- az Ady-kuLtúrotthonból. 
1 

kultúrotthon aktivistái elso-
1 ___ _, __ ,....______ egységesen _ mondta V.irg4 

clus 2-án kcn!lt sor a társa- Hamis, légból kapott vol t  sorban nem magukért, hanem •--...,,.. 
dalmi ,·e1.etösé!( rnegvalasztá- ez a nézet . . .  - mutatott rá 

I 
a közösségért dolgoznak, az eh·társ. 

sara. ii. kult úrotthon életének igen helyesen beszámolójában a céljuk, hogy a maguk esz- o" TLETES u'11'rA'SOK 
- Miért nem fordulnak ez.. 

e fontos esemé1wcre mintcg� Gerecs elvtárs. - M inden vas- közeiYel növeljék a szombal- zel a problémával a szakszer• 

h
. 

. 1 · · t l · l ' l  k · 1 l · t k k Jt ' Jt , · 1  vezeti bizottság bérfeleló,,é. száz meg ivott a , tinsta Je· u as szn·c_sen :_' na az 1sme- 1: ):' vasu aso · ·u _u�a sag .. _ • ' A Déli !'.fiLszaki Kocsi.szol- 1 napokban kapta meg az újí- hez? _ kérdeztük. 
lcnté• 0bw kcrull sor. re_tt�•'!eszlo _ �loadasol�on. a ,  bo;·J\ ek ismeretkoruket e_s gála ti Főnökség dolgozói több tási díjat. _ :\"em is tudom. 1ci a bér-

Xem célunk. hogy részlete- konydárban es a 
_
kulturotthon �zert mcgérdemhk„ a_ nagyc•_b'-' . öt.let.es újítással segítették a l;lzóliunk vé�re egy különös felelős . . .  

scn idczú1k tnindazt, amirol , .i lamenny1 renden·enycn. g� elmet megbccsulest min- kocsiJa\'ftást Lepsónyi Feren<: eset· --1· "' n w 11 � e�" 
d . tt • b 

. - ro . ra Ot·,CS n,e sz '" - Igv nehéz mooldan1· a pa 
szó esett Gerecs Lás:ló kul- Jegyezzük meg mindjárt. 1 en , ona cozas an. . szerel\'énylakatos olyan szap- vénylakatos 1932-ben ja,·asol- " 0 -

túro lthc;'-:g.:,�u•o bz,, Í!P ,. hog�· a ,600 kötelet szamláló A \'ezetőség,·álaszlo érte- panadagoló szerkezetet készí- ta. hogv a szeméh·kocsik hom-
na_szokat. _ Fontos._ hogy

.· 
_leg

lóJ'aban. Csak a lC'o.ion losabb könn:.tár nem is ismeri ezt a kezlet legfőbb tanulsága hogy tett ameh· a szappantartó
. 
'k I ka · t ·' 1·, b' 1 • • 

1 
alabb a bizalmiak ismeiJek " 

�, • � • e • • • o J 01ra szere "' 1z onsagi ,�ezetősé 1ag· · t 's szoros 
tcnyekrc szorítkozu nk. problemát, hiszen szombathelyi vasutas szolgá- töltését a korábbi két-három út-akra ne szereljenek fel zár- k 

g Jat e 
, 1 „k. 

21  letéti köuyvtárárnl va- la t i  helyek perc heli·ett félpercre csók- Ienyomót. Az igazgatóság az- apcs?latot tart anak . ' e ':' 

Miért maradtak el 
a vasutasok 

Ilyen példaul a kultúrotthon 
ismeret lc1·jcszto munkája. 
melyben a mü,·észeti ismeret
terjesztésé az uralkodó ·sze
rep. Az elmúlt c,·adban 

2760 hallgatója volt a. 32 
ismeretter jcsztö l'lőadás

nak. 
Az előadásonkénti 86 fős át
lag nem rossz eredmény csak
hogy ezek között nagyo� ke
vés \'asutas dolgozó akadt. 

A \'asutasok is  bizonyára 

meghallgatták volna az olyan 
érdekes előadásokat. mint a 

;,;agy drámák filmen, vagy a 
Rádiótól a te:ei:ieióig című so
rozatok. Csak részben frhat
juk az érdektelenség számlá
Jára. hogy ez nem így történt. 
Az okozta szerintünk a legtöbb 
bajt, hogy 

lés:,ggal „behatolt'" a ,·as- jobb összefogására. va.n. kenli. zal utasította el ezt az újí- M�ske!?�en .:3 vezet��eg „leg. 

úti szolgálati helye-kre. 'iks • hh h az Hasznos az az újítás 1s, tást. hogy a zál'lenyomó elha- u z es tétben dolgozik. 

E · 1 · t ' k  1 ' k  
szt cg a oz, ogy · · • · ·  · · A kel f"ldi •' lvatdvaron z_ m4:g 1s :i s7,1 · az o �·aso_ , Ady-kultúrotthon ezi,ntúl amely Csik I m re szerelvény- �·asa zord 1d0Jarás esetén es C.1: 0 • P� , ,' · 

. 
aranyan. akiknek 60 szazale- a vasutasok művelödésé- lakatos nevéhez fuzódik. Ké- e�]el veszélyezteti a kocsik ,·ann_ak JO ,·.onasa1 mar. a b1-
kat a vasutasok es a család- k k„ t· 1 g-y szített egy praktikus szers,á- kozott mozgó jegyvizsgálók zalm1 munkanak. de meg sok 
tagjaik alkotják. A helyhez- l ne ozpon Ja. e en. mot, amellyel könnyen megjH- testi épségét . 1 a hiányosság. A bizalmiak 
kötött rendez,·én,rek esetében I A_ 22 tagú társadalmi v_ezet�- vítha lók a személykO<'si abla- Az ;,iutasítás ellenéi'e érde- jobb t�jékoztatásával és a 
azonban nem nélkülözhető. 

1 
seg ;nnek csak szervezel! e.lo- kok görfüggönyeinek törött kes, hogy azóta a szuflés sze- ' csoportertekezle_tek rendsze

ho�y a_ ,·asutasok keres ek fel 
I 

f�ltetel_e. Nem lesz konnyu _a vezető sinei. Könnyű Ferenc 11;él_yko_csi� homlokajló bizton- 1 resebb n:egt:i,rtas�v�l. _ !ehetne 
a kultu, otthont. celt elern1. De ha kollektzv szerelvénylakatos a lengyel ti- 1 s�g, zarJaira nem szerelnek ezen �gi!em. Ugi velJilk, ak: 

1 
munkát végeznek, és nem né!- pusú WC-csés?..ék j avítását ol- 1 kilincset. Az i}let��ese� az

.
?n,- kor IS erden:e.s :'1egtartaru 

Megbecsülést külözik a szak.szervezeti bi- ' dot.la meg igen ötletesen. Az �n elfeleJtettek d1Jaz_n1 a� u.1!- e�y�_egy csop�r_te1:':�e�etet, ha 

a kultúra munkásainak zottságok támogatását műkö- , "t , é t t " bb • . -
, 

tot. Vagy talán tévede,bol nehány tag h1a \'lyz1k 1s a szol-
. .. . .. • UJ'. asa ven e_ .0 szaz UJ másnak utalták ki az újítási gála!. vae:y a távoli munka. 

A b . 1 · • l " bb f 1 • desuk feltetlenul eredményes csesze beszerzesét tette fele6- díjat• Szeretnénk erre ,·álasz+ ' helv miatt hiszen a többség 
l. 1 . .  esza_�_? 0l c

tls O 
k

e
lt
s��- lesz. Jegessé. Az időközben nyug- 1 kapni. , j mi�denütt ' elérhető és össze--

munkásainak megbecsülésével (Lőrincz) d1Jba ment sokszoros UJlt-0 a Kocsárdl Tibor hívható. a o 1s szo\ a e e a u ut a l , . . . . . . 
kapcsolatos problémákat. Ez 
a kritH:a elsősorban az igaz
gatóság vezetöi felé irányult, 1 Bizonyára sokan felvetik, 
de a megyei bizottság is te- , hogy mi köze van a létektan
\'onhatja belőle a tanulsága- \ n:3k a brigádokhoz. A materia-
kat. Valóban nem lehet l tzmus szennt nincs lélek. 
egyetérteni azzal. hogy a mi- ' Hogyan lehet lélektani ténye
nimális erkölcsi elismerést is zókról beszélni? 
sajnálnák néha a színjátszók- Valóban nem létezik az em-

LÉLEKTANI TÉNYEZŐK SZEREPE 

A MUNKABRIGÁDOK VEZETÉSÉBEN 

ban kialakulnak bizonyos kö
zös szemléletek. közös ma
gatartási formák. 

A brigád tagjai kÖ7,ött ki
alakuló kölcsönhatás az 
emberi magatartást állau-

a. .-asutas szakszervezeti tói, bármilyen jól szerepelnek, bertől, az emberi tesllól füg-
lektívákban, a brigádokban is, 
ahol a vezetöknek ismerniük 
kell a különbözö tulajdonságú 
brigádokat, s érteniük kell 
ahhoz, J10gy megfelelő egység
be fogják, ö,,szehangolják őket. 

játságát is tükrözi. Ideges, 
nyugtalan ember teljesítménye 
sokkal ingadozóbb. mint egy 
erősebb idegrendszerű, ki
egyensúl�·ozotte. Ahol a mun
kafolyamat különös higgadtsá
!(ot, kiegyensúlyozottságot kí
Yán. oda ilyen embert kell ál
lí tani .  

dóan módosítja. 
bizottságok magára hagy- de a gyengén játszó labdarú- getlen lélek. és nincs lélek-

ták a. kultúrotthont. gók leggyengébb mérközéseit \"ándorlás. Lelki te,·ékenység 
amely tarscdalmi vezetőség is megnézik. 1 azonban létezik, amelr az em-
néfüül nem t udot t  szen·ezést Ne értsük félre: beri idegrendszemek, a leg-
kifej1en1 az erosen tagol t  vas- 1 

a. kultúrotthon aktivistái- fejlettebb és legfinomabb fel-
úti szolgalati hel.,-eken. Az ál- nak nem a. sport iránti ér- építésű és működésű agyYelő-
lomáson, a fútőházban és dcklödés fáj, hiszen azt ök nek tevékenysége. s ami meg-
másutt sok �zakszen·ezeti ak- is szeretik hanem a kul- adja az egyén tttlajdonság.1it, 
tivista is �tvC'lte azt a helyte- túra iránti feliiinö érdek- megnyilvánulásait. 
len nézetet. hangulatot, hogy ' telcnség. Az emberek nem egymás-
•--~----~~---~�� ••-�~~�--�-----�·---~ 

tói els�getelt lények, 
hanem az életben, minden.napi 
tevékenységben, a munkában, 
a termelésben egymással szo
roo kapcsolatban levők. Ez a 
kapcsolat néhány ember tár
sulásából keletkez.ett brigá
doktól az egész társadalmi kol
iektíváig tart. 

A kollektfrákba.n a. legkil
lönbö:r.őbb egyéni tulaj
donságokkal rendelkezók 

keverednek, 
akik között sokoldalú. diffe
ren,eiált emberi kapcsolatok 
jönnek létre, sokféle ember 
éi&szehangolásából. 

Egy példát: Van egy gép, 
amely a legkülönbözőbb all<at
részekböl áll. A gép csak ak
kor működik tökéletesen. ha 

Az emberi kapcsolatok két
félék: egyrészt az azonos be
osztásúak kapcsolata. más
részt a vezetők és beosztottak 
kapcsolata. Ha a brigádon be
lül nem értik meg egymást, 
nézeteltérés van köztük. az 
épp olyan ,,áros, mintha a 
vezetők és beosztottak között 
vannak viszályok. Mindkét 
esetben romlik a dolgozók 
munkakedve, teljesítménye, 
gyakoribbak a balesetek. Az 
eredményes munkához feltét
lenül szük.séges az emberi kap
csolatok szer-vezése, irányítá
sa. 

llli!yen eszközökkel lehet a 
jó emberi kapcsolatokat meg
teremteni - vetődi·k fel a kér
dés. S a · felelet :  csak tudatos, 
célirányitott emberismerettel. 

Az ember egyénisége rend
kívül bonyolult, összetett, 
sok.rétű, annak megisme
rése hosszabb időt követel. '.'\lnnkában a tüzikováesok. A Keleti �üszak három tüzi

lrnni.csa, Kisbéla György, Nyári Ferenc és Lesi Miklós e.-y 
5z•r1·;';o!cocsi hordrugóján a hel� éröl elcsúszott rugóla1>ot il-

lesztik vissza. 

a sok, minőségileg különböző Meg kell figyelni és értékeln: 
alkatrész céls7,a•űen van ősz- a dolgozók munkaercdményét, 
szcállítva. Igy van ez a kol- amely az egyén alapvetó sa-

A dolgozók b,�osztásának 
meghahirozásában nagy 
segítséget jelent képessé-

geik ismerete. 
De egy szorgalmas. jó teljesít
ményű dolgozónál is visszae
sés kö,·etkezhet be erősebb 
lelki megrá,kódtatá, hatá,á
ra. A brigádvezetőnek. aki 
együtt C!l, együtt dolgozik a 
brii,ád tagjaival. gondolkodni 
kell teljesítményük. magatar
tásuk tanulmányozására. pr,1b
lémáik megismerésére is. 

A magatartás '!i taglalt eset
ben az embernek a l,özösségbe 
való beilleszkedését, annak 
szabályaihoz való alkalmazko
dását. a munkatársakhoz való 
,·isz9nyulását jelenti : barátsá
gosságot, önzetlenséget. segf
•eni akarást. vagy éppen erő
szakosságot .  feltűnésvágyat 
stb. A brigádba a brigád tagjai 
s2ját egyéniségüket viszik be. 
Az együttélés folyamán azon-

Ez függ a brigád légkörétől, 
függ a vezetéstől. 

A baráti kapcsola.tok ki
alakulása igen fontos té
nyezö a brig·ádok életében. 

Tapasztalatok szerint jobb 
az együttműködés azokban a 
brigádo!,ban, melyek tagjai 
a brigád megalakulása elő'.t 
IS ismerték egymást.  baráti 
,·agy legalábbis ,ló \ ��zon\--
ban voltak egymással. mült 
az olyanokb&.n, n1elyek tag„ 
Ja.i semnulyen kapcsolatbi;n 
nem álltak régebben egymás
sal. adn1in:�zlL·<-1t1,· úton ke
rültek egymás mellé közös fel
adat elvégzésére. A brigád,·e· . 
zető feladata ilyen esetben a 
tagok közötti baráti kapcso· 
1atok megteremtésének eli\se
�ítése>. 

A brigád minden eg�·es tag-
1á17ak legyen kapcsolata egy• 
massal. Ez szüksége� ahhoz, 
hogy mirden egyes aban 
a brigádhoz való tart oLás po
:dtív érzülete kialakuljon. A 
1 úl nagy létszámú brigádoknál 
�,. a célkitűzés nehezen ,·a
lr\sulhat meg. 

Dr. Szabó Irén 
Patkó Mihál, 

(Folytatjuk.) 
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Új tiszteket avattak Visszaesett az újítómozgalom 

- Szép a blzimyitvány - mo odja a három kltíínó rendű 

Az 1962 63-as tanévben a 
MAV Tisztképző Intézet for
galmi és kereskedelmi tagoza
tán 178 hallgató kezdte meg 
tanulmányait. Egy évi szorgal
mas tanulás után március 8-
án érkezett el a várvavárt 
tisztavatás napja. 

Az intézet és a hallgatók 
életében oly nagy jelentőségu 
avató ünnepségre 168 eredmé
nyesen vizsgát tett hallgató 
sorakozott fel a Vasúti Föosz
tály kultúrtermében. Ott szo
rongtak a teremben a szülők, 
a feleségek, a hozzátartozók is, 
akik talán izgatottabban vár
ták az avatás kezdetét, mint 
maguk a tisztjelöltek. 

Az ünnep�óg a Hi-m.nusz 
hangjaival vette kezdetét. 
Bujna Kálmán tanszékvezető 
tanár megnyitó szavai után dr. 
Csanádi György, a közlekedés
és postaügyi miniszter első he
lyettese, a MA V vezérigazga
tója mondott ünnepi beszédet. 

- Most, hogy befe'je:ztétek 
tanu!má.nyaitokat és mint fia
tal ti.sztek tértek i·issza a szol
gála.ti helyekre, na(ll/ felada
tok várnak ra.tol, - mondotta. 

A= ;nt-ézetben eUöltött écek 
a.la.tt sokat tanulta.tok. útra
tllllóu! néhány dologra sze1·et
ném felhívni a filllJeLmeteket.. 
Soha ne té vess::ét-eJ, szem elöl, 
hogy a t:a.s-úton első a forga
lom hlztcm.'lága. E:: mindenek
elótt. Ezutá11 a személyszáUí
tó vonatok k&r>etk.eznek a 
..angsorban. A szeméLy-von,a,tok 
kö:zlekedtetésén.él más vo-
'11afoknak nem lehet el-
sóbbséget adni. Persze n,em
csaJc a menetrenaszerúséget, 
hanem a kultúráit utazást u 
á!l.ancióan szem elótt keU tar-

tani. A tell.eruonatok. a. sze
mélyszálUtó vcnia.to/;; után kö
vetkeznek. 

Utoljára ha{Jytam, de -nem 
utoLsó: Bárhol. bármilyen be
os.:tásban do/.goztok. majd, 
mindig emberek, fegyelmezett 
i·asut.a.sok legyetek. Akármi
lyen modern is lesz a. techni
ka, a va.sútnak mindig fegyel
mezett, művelt emberekre lesz 
sziik.sége. 

Befcjewsül eredményes 
munkát. sok sikert kívánt a 
tisztjelölteknek, majd a kitű
nő és jeles eredménnyel vizs
gázott hallgatóknak átnyújtot
ta a képesítő bizonyítványt, a 
kinevezési okmányt és pénz-

A kiiúnó és jeles eredménnyel 
végzett hallgatók képesílö bi
zonyítványát, a kinevezési ok
mányt és a pénzjutalmat dr. 

Csanádi György adta á.t 

Dicséret és elismerés 
A nemzetközi nónap 53. é,,,- A MA V ve'lé:rlga�a által di-

forduloJa �nából en.!d�n�n,:<:S cséretben része.s,tilt: 
tb kicmelkedo rnu.nikaju.k -eb$- Nagy Lászlóné for_g., szolg. te,. 
me.rt:.:31éill a közlekedes- és ?().:>,td.- vő Sávoly., Horváth Eva vonatve-z.. 
Ugy mm.iszter dic.séreUJen része- S:t..o.m.bathely., Kalocsai Anna táv
Eltette az alábbiakat: irász Swkes:t„hérvár., Enyingi Ro-

Koncz Dezsóné s01·ompóór, Győr zálla jegyviz.sg. Szeged., 1-... enyö 
Pit .. Riblcs nona forg. szolgá!at- Julianna kocsitiSZUtó Déli .Műszak, 
·wvö S.ztgewár, özv. Dudás Dez:ió- Novák .Ferencné múszert:Sz .Be
ne kocsit.is:z.ltt.ó Keleti .h-tw.�. rente., Kemény József.ne áru
Cseh Etel k.íl"endel'\Sé",J vez. Fe- pénztáros Nyiregyháza, Gnvtl'.1.J.ér 
re�cvárv�, Ko\.'á.cs Jánosné pogy- Istvánné kocsJtisztit.ó Szeged 
�Yfl6Z.pénztáros .Békéscsaba, s:.is- :fth.. He.Lndl Zo1.tánné rakt.árke
kovári Nándorn.é Pt:rel.sZámoló zclő Pécs Sz.ertáríón., öz.v. Vég
M.1.&k:olc s · 1 it 11 y- .L\l • • vári Jánosnti- péilyaör, sz.ombat
Józse.ú-:.é ��it�nó Ji1:Jn:,r,

0
�ti� hel1• Pit .• Lábadi Hajnal tekerCSL.,_ 

meth LajOSné segédm.1.ok�:s. SLé- lő ÉSzaki J",t •• űV., Haraszu Ká
kes-!ehérvár Pit.. s.z.u::s Atdras- rolyné fiz. munkt,.s ?tIA V Küzp. 
né ker. hivatalnok szc,Jed.. <n„v. Nyomt. tár.. Laboránovlcs Aiá
Bognár Józsefné brig.,itJ.11,�•z. Pécs tia mű:s:z.eréSz T.i.\;'.k.özló Fennt. 
P!t., Csepregi Vikto::-i1.é lH:Jcs1tő Főn.. dr. \Vott:5ch Irén !őelö;tdu 
Pécs fWJ .• Daroczl Istvánné forg. Bp. lg I. OS?t .• Hámori Józse:fn� 
sv::>lg. tevő Keleti pu. Kolb 5..in- s1..ámad.6 pénztáros Debrecen, 
do:-né ftlrés siékes!�h.i:""\ .. l.r ,iJ. :Molnár Józsefné Laltarítón6 szen
űV., ÖZ\". Losonczi :\flll�lyné u..- te, Sz.omhathy Janosné n1ha-
ka:ritónö, Fercncvaros P[t .• Gá- il�yi előadó Pécsi Számvit.clJ Iön .. 
l)l)r Ensébet elómnr...ca, szeged S.labad<>s Kálmánné ellenórzó 
Pft„ Tanszka Andr:isne fJz.. rnW1- lyu.knszt.ó, Adatreld-Olg. Főn .. Ká
kas, Fatebto OV. Püsp!}!<!a.dciny. das Jullan.na oszt. vcz. áp,olónö 
Hobath Lá5?16nP 57.,:,m. p�nztáros. MAV l{órház. Dobr.:"!11 Vilmosné 
Déli pu., özv. Frldrich Andrásné villanyhegesztó Land,er JJ., ttv., 
tolópad .

. 

vez. Duna.ii.E..i-,Z.l .;j. űv .. 

, 

K11�or"';11�1_Józsefné any. 'iZ&madó 
FoJ�ó Ilona g�pkez. MA,...,. Aci.,lt Ma'7-asepttesi Főn., Pai'.:!..p Anna kal
feldotg. Fón .. �fomar Jer.öné sta- �la.tor .Miskolc Ep. Fo., dr. Borus 
tLszükus. Va.sútter,:ezó űV ., '>1V, I.-,tvánne bél"SUlm!eJtó. Debrecen 
Szabó Józse-rné gyalus, szolnoki Dél) PII. Perei Lász121lé tele
.Tj., OV .. Swjkó Ferencné po;,:y- f�nirozPQnt ke:r.el6, S�ed TBFF, 
gyászpénztaros, szornbath�ly� FUr- f B-:h.arl :Sándorné . h:'.J.g". ve? .. Plcs 
jes ,Tozse..fné számadóságl se- �f1:. . ÖZV. Csaja�hi ,!.án_?S11-é u.-

jutalmat. A három kitűnő ren
dű hallgatót, Fürjes Istvánt. 
Varga 1 stt:á11t és LA.kos Balázst 
soronkívül intézővé léptették 

az építési és pályafenntartási szakszolgálatnál 
e

l�zután Kun Dezső tanácsos, 1947-től 1962 végéig, a 6. 1 nyitva eléggé nagyfokú vibsza-
az intézet igazgatója ismertet- szakosztályhoz tart=ó szolgá. esés tapasztalhat(,. 
te a kinevezéseket. Az ünnepé- lati helyek újítói mintegy 150 I 
lyes aktus után megtörtént a millió forintot takarítottak A statisztika 

meg a népgazd-0.ságnak. Ez a ,"áll-lap csere. majd a tiszt- szám is mutatja. hogy érdemes I Mit mutat a statisztika? avató ünnepség hivatalos ré- törődni az újítómozgailomrnal, 1961-ben 2412, tavaly 2209 újí,czét az Internacionálé zárta érdemes keresni, kutatni az 
I 

tási ja,:a,slatot nyújtottak be a be
A
. 

t, _ ·g •� újat. Ezzel nagyon sokan tis,,. szakszolgálat dolgozói. A 
· tt h llg t ' k és t .. 'k <-" vannak. Egyes szo géua- cso enes ·ozel 1 sza.za.,.,,,,.,s. z ava o unnepse u...,n a '·'ban l "" 

1 
· kk • k · 0 • ' "'"-~ 

;:f�int aaz �iézet t:C'1��ai ti _helyeken rnin<lezek _ellen�re Az 196_1-ben beadc,�t Ú}Ít�sok

személyzete részére dr. csaná- alig teszn':'1-. _ valamit azért, nak :mnte� 31 s�al�at fo

di György díszebédet adott a h� �z UJ_'tomo7..galom to-

1 

gadt_ák el es 28 szazalékát ve

Royal Szállóban. A hagyomá- YabbszélesedJen. zették �- 1962-ben az _el}'<:>ga.
n os bankettre este 19 órai 

I 

Az építési és pályafennta.rtá- 1 do_tt es h<:veU;tett t• 31\asonC 

k!zdettel kerúlt sor az f;szaki si szakszolgálatnál az u'.óbbi aran}:a 26 szazalék. '!-- megta

Jármííj,avító Míívelódési Ott- időben sajnos megtorpant !12 k�ntas o,sze;;e is_ l,:�ycgesen 
lwná.ban. újítómozgalom. sőt a mult kisebb, mint az elozo evben. 

(visi) esztendőben 1961-hez viszo- 1 A csökkenés részben aual 

Ezermesterek mühelye 
A telephely udvarán fa-, 

beton- és fémkészítmények. 
Havonta mintegy száz köbmé
ter faamyagot, háromezer fo
lyóméter vascsövet, több száz 
mázsa cementet, negyven ton
na szögvasat, és lemezt hasz
nálnak fel a különböző üzem
réswk.. A gépekben is elég 
nagy a választék. Több mint 
hárolll6Záz elektromos gép 
könnyíti az ott dolgozók mun
káját. Ez a néhány példa iS 
azt bizonyítja, hogy sokféle 
terméket ké6zit a MAV f:pü
letele1T1U11ártó Fónökség. 

Hámor Má.tyá.s vezetömzr
n-clk kalauz.ol benntinket az 
üzem.részekben, melyet sajá
tos módon. önálló egységet 
!képezve, alkotnak, termelnek, 

exportált kaolin helyett. sári- , a la.kó-. műhely- és kultúrko
sá.pi homokot használunk az ' csikat. A Déli pályaudvar. 1:4-
elóregyártott hegesztési jOT- \ lami1!-t � mislcol_ci 7!1-U!�ka.s-
maszekré?iyekhez. A nagy szallo lnítorai iS ,tit k.észi, ltek. 

Segílbéget , árnak széri.á.kon is egyszerűsíteni ki- 1 
vánunk a gyors munka ér
dek.ében. Elhatkroztuk pél
dául, hogy az ismert H-típusú Negyedécenként kétmilliót 
kerUések íves részét /.eegysze- I termel öti:en. emberem. Több
ríisitjük. Ezzel megkönnyít- re is telne erŐ11kből, ha za
jük majd a VMbetons::ereLók vartaLan lenne az a nyagellá
nwn.ká.ját, a.kik még mindig , tá.s és a Legszükségesebb mun
kézzel hajlítják. formálják a. ka.gépek Tendelke:ésünkre 
vasat. Bi::ony elkelne egy kor- állnának. f:vek óta várjuk a 
szerű elektrom,os va.shajlító- nagy teljesitmén:yü es=terga.
gép. • padot. Elkelne egy l.emezha.j

litó-, lemezvágó-berendezés is. 
A felületkezelést ;s korszerű
síteni kfránjuk eloks:át für-

Régi módszerel...kel 

magyarámató, hogy a javas
latoX újitf.sktnt való elibl1'1eré. 
sét illetően több megszigorí• 
tást vezettek be. A beruházá• 
si és telújítási munJ<ák tet"V• 
módosítására ,·onatkozó újí-
1á�i javaslatok esetén pél
dául elrendelték, hogy a 6. 
szakosztaly által jóváhagyott 
beruházási vagy felújítási 
munkák tervrnődosítására be
adott újítási javaslatokat az 
i gazgatóságoknak elbírálás vé-
gett minden esetben meg kell 
küldeni a szakos-ztálynak. 

Erre az inté2ikedésre azért 
volt szükség, mert az ilyen 
természetű javaslatok egy ré
szénél részbeni, vagy teljes 
szolgálati kötelesség volt meg• 
állapítható. 

A fejlődés 'útja 

Hogya.n lehetne elóbb1'e lél>
ni? Egyik teendő az újítások 
ügykezelésének meggyorsítása. 
Érvényt kell szerezni annak a 
fontos rendelkezésnek, hogy 60 
napon belül szakvéleményez
zék, elbírálják a javaslatot. A 
hatYan napon túli szakvéle. 
ményezés, illetve elbírálás 
csak akkor fogadható eL ha 
azt a beadott újítás bonyolult
sága indokolttá teszi. Elutasí• 
tás esetén mindenkor közölni 
kell az elutasítás részletes in
doklását az újítóvaL 

Az újítómozgalom tovább. 
s-zélesítése azt is megköveteli, 
hogy az illetékesek szorgal
mazzák a kísérletek határidőre 
történő befejezését, az újítási 
díjak időbeni kifizetését. 

Arnikor a hóval borított , dó alka.lmazá.sával. Mindehhez 
raktárt�rületen körülnézünk, persze megfeleló felszerelés 
szembetűnik, hogy sok a ma- / kel! - panaszolta Hella. . Fe-

Jelenlős újítások gasépítési termék, gerenda, renc, a fémmühely vezetője. Az építési és pályafenntar• 
• 1 !ödémtálca, átlúdaló. Is'!'�rt ' A központi fűtésszerelő tasi szakszolgálat terület<>n a 

Első úttmk a .,beton-gyar- I elemek, amelyeket az ÉP1,téS- részleg dolgozói közül keve- legutóbbi években sokat ja-ba" vezet. Mielőtt azonban ü,gyi Minisztérium vállalatai I set találunk itthon. Az üzem- vult a dolgozók munkakfüiil„ 
belépünk a nagycsarnokba, 1 nagy tömegben készítenek or- ben csupán az elókészítést 
felkeressük a sablon,készító

1 

szágszerte. Bizonyára feilet- végziJc és helyszínen. törl.énik ménye. Egyre töl:>b gép segíti 
mestereket. tel:>b módszerek!kel, korsze- a szerelvények végleges elhe- az emberek munkáját. Ezek, a 

_ Az elmúlt évben nyolc• rü�b. kivitelben, előfeszített lyezése. Solcrétű a feladatu!', �héz _ f_izikai munkát_ :'1.�g

van fa,jta, termékhez készitet- elJarassal. mert foglalkoznak belső fu- konny1tő gépek, a seg,tségük:• 
tünk vas- és fa.sablonokat - - Valóba-n nem vagyunk tésszerelésse) , távfűtési hál.� . .. kel történő felújítás és kar
halljuk Husmr Józ.sef aszta- berendezkedve tna(/'aSépítési zat építéssel, létesítenek hő- bantartás sok-Sok lehetőséget 
lostól. - Idén rosszabbocwtt a eLemek gyártásdra - Yilágo- 1 központokat és így tovább, biztosít az új módszerek be
hely::et, m.ert a gyártmány- sít _fel bennünket ,az üzemv!:" Harntincnégymillió forintos vezetésére, alkalmazására. A 
fajták suíma s�h;tí.szra zetó; - A gazciasagosa bb elo- é,·es tervi.il·et ennyiféle „mo- vezetókö-n a nwzga.Lmi szerve-
eme!kedett. A kl.3 .szenak.kal, / feszitett szerkeze:ekhez m':'" 1 zalkból'' rakják össze az f;pü_ 1 k ' N J · 'k  k 11 kö „ 
11 különféle munkákkal bi- �nek :meg a gepemk, fe�z'.- letelemlllJá·rtó Fónökség e7..er- 1 :-

n 
a &

or. _e " � 
zos 

.:.ony nehezen boldogulunk. topadµunk._ De mive_i az 1ge- mesterei. akik az elmúlt éYet eioveJ azon ��-r�dozm . hogy_ � 
_ l(}QZ, IWf/'11 a szükség ar- nyek naprol 1VJpra Jelentke=;- sikeres termelési eredmények- ! megtorpant UJttomozgalo!" UJ• 

1 ra kényszerít valamennyiün- nek, _l;enytelenek i•agyu11;_k re- kel zárták. s most az élüzem ból eletre kelien. m,elobb a 
ket, minél több s::á.mú és faj-

1 

!1' modsze;ekkel, korszeru eLe- 1 várományosai. [ vasút, a népgaw.aság hasznára 
ta terméket készítsünk - t,i- meket gyartam. 

I 
F. :S. váljon. 

jókoztat Onódi Sándor mér- Ez biwny iköltséges munka 
nök, üzemvezetö. - De en:nek Egészen más „világ" a fa- 1 
jó oldala u t:an. ösztönöz ipari részleg. Korszerú sza- 1 
bennünket a. továbbtanuM.sra. Iagsoron készülnek a ,nyílás- Pályázati hirdetmény Néhányan egyetem.re, tech- záró szerkezetek. Ugyana!kkor 1 1rumba ;árunk, a doLgozók az egyes munkaszakaszok el- MA'V f ""ni " t• f f 't f k többsége pedig váUaLkozott a véw,ésére szocialista brigádok neve 01 eze I e ve e e re 
Vlll. osztály elvégzésére. \·állalkoztak. A gépműhely- , 

De nemcsak a továbbta.nu- ben Er&s József szocialista A Hivatalos Lap 9. számá- j iskolába jelentkező növendék 
lással segítünk magunk,on. brigádja a faanyag leszab�át, ban az 1961. évi 4. számú Hi- pályázati kérelmét a területi• 
Munka közben is sok ötletes, méretre ,·ágásá.t végzi a kézi- vatalos Lapban közzétett leg illetékes igazgatóság L 
hasznos módszert alkalma- múhelyben szintén szocialista 130 486 1960. I 3. A. számú osztályának kell 1963. június 
zunk - folytatta, miközben munkacsapat fogadja a ter- rendelet ki<:gés�ítése jel�nt 30-ig megküldeni. Az Utasellá• 
furcsa vasszekrényhez vezet. méket, Babusa József brigád- meg a nevelomtézetJ felvete- tó űV dolgozói kérelmüket ál-

Ezek itt a g,ózöló-ha.rangol:. ja. Ugyancsak szocialista kol- lekkel kapcsolatban. lomáshelyüktől függetlenü1 a 
Mivel a betcmérleLó területünk l�ivára hárult az összeáll!- A kiegészítő 1<özli, hogy_ a budapesti i"azgatóságnak 

,.harangot" kés::itettunk ea Antalt, Lászlo bngádJa ke- nyorntat,·ányokat a nevelöln-
aTán

.

ylag lcicsi, _a. téli �re 7:2

1 

tas m�nlG:\fol�ama_ta és �t pályázó gyermekei{ reszere küldjék meg. 
0 

ezekben végez,."iiJe az éT!elés.t. szíti. tézetek és a vasútiga,:gatósá- A középiskolás niivedéke,fe 
új rryártmá.nyokban i.s bői:nl- lpacs Já1!lM müvezetótől gok bocsátanak rendelkezésre. kérelmük elb-irálá.sáról, a. fo-
kediink. Sikerrel megoldottuk 

I 
megtudjuk, hogy nemcsak A szabálvszeruen kitöltött lyó tanév végéig, míg az á!ta

az útburkolásra alkalmas be- egyszerű nyi1ászárő szerlieze- és a követeÍményeknek meg- Lá.nos iskoLá.s növendékek 1963. 
tonk�'!<-á-k ki_�telezését. Má-

, 
tek gyártásá_val foglalkoznak. felelő pályázati kérelmeket augusztus 20-ig ka.pna.k é'fteSik u;,tá.sunl,. a.z . NSZK-ból - Ez a. re.szLeg Tend.ez, be középiskolába jelentkező nö- sités:t. A felvételt nyert ni). 

Krisztinavárosi 

szocialista brigádok eredményei 

vendék esetén a kérelmezett vendékek részére adott értesí
MA V-nevelóintézetnek 19S3. tések egyben intézeti behívóul 
április 15-ig, míg az általános is szolgálnak. 

géderö Landler Jj OV ka. ftonő.. Vesz.prem-1..-u.Lso. Peré-
S�kob• Ferencné m·�-ot131re·;. nyi Is1'•anné gépke,:. Adat!eldolg. Két éve mérnökökböl, tech-MAV 'I'üdóf!Yógyint Dcm�nY Főn .• Székely G�•.örgyné kapus, segítséget. hogy a 12. szakasz 

rn.ielö!Yb el:nyerje a szocialista 
pálua.mesteri szakasz címet. 

Ka'5'IY1té ldöÜtalvány<,7Ó m(h·e- g.�f.;11H%°únl:�edtisTáv�J�é r- irnkusokból é.s műszaki tajzo
zeto Szomb•thely JJ. 'Ov., S�ele . • 0 p. lókból álll.ó szocialista brigád 
Györgyné pénzügyi üg,'il1t. Szom- Főn., özv. [ázmánd1 Istvánné ta- alakult a Bu.dapest-Kriszti1ULbathel:; s,_án;wit. Főn., özv. Ne- 1 ��ón4ibo,;;é ta��

ele
p suli�' várOOi Pálya.fenntartási Fó-m

N
:s G�-ulnne vont. , i:;2ámad6_. Főn .. Szalai Ferencné bérell�őr _,_!reeyháza Fth„ Toth Józsefne \ Számvit. Fön. Pataki LaJ é nökségen. A januári tenne-

e.oad<i D"brecem Ig. Anya�06?t. t k · ó - • • osn lés,i tanács>kozás szocia!Jista 

:Sa.mniczky Ferenc, 

F E L H Í VÁ S  Oi1.tos ?i'lD"iáll·n,é b�ok1<munká,;. j .a ant no_ l.�l.slkotc: 1:imaf pu., . , . 
Ba1part! BBFF. Németh Emö�é Somkerek1 Cyörg�,,e bérelszámo- briigád oldevé!Jlel Jut.alrnazta 
S7.erkeS7-tó, Miskolci Jj. OV .. dt'. 10 :1'.á.hony 11h·• Kókai Mai'ia ta- \ ezeket a műszak,i dol,gozólkat, A Madárta.11i Intézet kéri a Mntheidesz Istvánné elóodó KPM knrltónő �zentes �p. Főn .. , Bék_Y akik k 

., . 
I 3. szakos1.t., Ari János.iC num- G_-zella eloa<16 sz.abvánv�1tó Fo- 1 . a 0ne1� .. �rseny va.sutasokat, különösen a pá.-
1'.aerógaz"álkodó Kis. ·1 állá ~, nök� Et. Szombath Endrené rak-

1 
sorain a terveze;, d1Jtételek- lyaóröket és a 1,·onalwmdozó-- . · . u sz s .-... tárkezelő Szombal.hely s,ertár- ben eJ-"- 203 687 ., · s. •bo J.mrer.é takar!tónó Ki•- f6n Medv� Istviínné �,·árt<s-

=' .LOTintos kat, hogy a t:asútvonalalc 
�unhala, fth .. \'éeh Anna pénz- laká'10.5 Debrecen JJ .. ZeU;;i:Jt An- 1 

megtakarít�al hívták fel mentén található elpu.sztu.Lt 
Oey! el6Sdó KPM r • ss.akoszt., na talcrritónó. Szomb3thelv yrt. magukra a ti,gyel.rn<?t. Erre az madara.kat a madárgyújteVirna�;·i Zoltánné anyai,ga?.dál- F'őn,. Ma.rosi nozá1ia oérsza'Tl- é\Te újabb 200 OOO forintos mény kiegészítése céljából :�dó .Pée-; Pft. Bognár i.atvánné ;:;�;? p:�"Pe!óJJt".;;�'.· r�i:�'. . �:: megtakarítást vállaltak. küldjék be az intézet címére 
A�é'::;a !=,.!

u 
-"�t ttBl;:.n kod1 Gáborné •zarriadó Filz<'S- A fent említett b.rigádhoz (Bucia.pest, 11., Garas utca 14.) 

mk. Pánay G�'U�ant'
g
:'.r. ke�

·
. !i'ö�ó 1;.'�:·n2o".;�'. �Y seir�t hasonló összetételű a 13 t.a.,."Ú A madarakat árumintaként, 

Pána, Viday Károlyné anyag- bomé gazdasszony MAY utas- Ybl MikLós szocial.i&ta komp- Zazán csomagolca küldjék, 
S>áma.dó B�ké<csaba fth„ Kovács ellátó OV .. Péter Ferencné vont. lex brigád is. A múlt évben nehogy szál!ítás közben be
E:.7"éb:! bércsop. vez. Hatva11- stámadó Na�ykanir.sa íth„ Fiser 74 OOO forint megtakarítá•t fülLedjenek. Természetesen Fu„es:aoonv Pft .. Gál Gizella szám- Jst,•ánné T'OK megbízott Kfiéró- ér1; el ez a bri,g;ád és elősegí- csak frissen elhullott pé!dá-V:lt. \·ez. Zaléleqerszeg Pft .. Mlrko- gyártó tJv.. 57rTivt I1ona kocsi- t tte 12 , � · ·· , ,'les Lórtnc-zn� viz-.iz•gáló Pécs tisztító Celldömölk tth„ dr. s,1am- _e . ? . � ��mu '..'1'3gas: nyak_ alkalmas'!!< a kztomesre. 
fth:· Juha51. Pir,...ka vont. szám·

! 
ka Jenőné arufori:t. ell5adó U\,>S- ep1tmeny1 es hidasz �?zpon\J 

l 
l\1elleke�ten tr3a 1c ?'leg a _lel_e! 

•do E�er f1h .. ,lllMsz Gizella se- ellátó trv., Letenyei Feren�nl pályame,ten szakasz JO mun- nap3át es a helyseg nevet í.S, 
&édelöadó I/2; szakaszt.. elöacló Anyagellátási Igazg. kájá.t. Most allhoz nyújtanak ahol a madarat találták. 

A kolomeai Kujbisev mozdonygyár új gyártmánya a gflllerátor 
és vil�an�motor nélk�li, _ fo!y��eghajtású Dlesel-mO'Zdony. 
'Ieljesdmenye 4000 loero, oran.kenti sebessége 140 kilométer. 

A képen az új Diesel-mozdony látható 
(MTI - Külföldi képszo!gá!at) 
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Rlirma11 a megjutalmazott nők közül 

A �ei Lindner· Jóu;ef vezérigazgatóhelyettes adta át 
(Németh Gyula felv.) 

Kedves ünnepség színhelye 
volt a nemzetközi nőnapon a 
vezérigazgatóság kultúrterme, 
ahol Lindner József vezérigaz
gató-helyettes adta át a jutal
ma!kat a legjobb nődolgozók
nak. Az ünnepség után három 
megjutalmazottal beszélget
tünk. 

Két meglepetés 

egy napon 

Kalocsai Annát, Székesfe
hérvár vezető távirászát két 
meglepetés érte ezen a napon. 
Az egyik az ünnepségre szóló 
meghívó volt, a másik? 

- Ma estére kaptam egy 
tiszte/e ;;yet a székesfehér
vári színházba - mondta. 

- S ez olyan nagy meglepe
tés? 

Igen, mert ósz óta, ami
óta városunknak színháza 
van, most mentem volna eló
szor oda.. Az ünnepség miatt 
ez most elmaradt. 

Vezérigazgatói dicséretben 
részesült Kalocsai Anna, aki 
17 éve dolgozik a vasútnál. 
Mosolyogva, szerényen besrelt 
munkájáról. 

- Szívesen segítek a fiata
loknak, akik nemcsak szak
mai, hanem egyéni problé
máikkal is bizalommal fordul
nak hozzám. Igaz, 17 éve szak
szervezeti aktivista vagyok, 
ismernek az emberek. 

Megjutalmazása igazolja: 
nemcsak ismeiik, meg is bé
csülik. 

,,Száraz", 

de szép szakmában 

Marosi Rozália a Központi 
Számviteli Főnökség dolgozó
ja így nyilatkozott munkájá
ról: 

- Száraznc;.k mondják a 
·szakmámat, de én nagyon sze
retem. Figyelmes, p07!,tos mun
kát keU ·végezni a bérszám
fejtésnél. 

Forgalmi és vontatási dolgozók 
összef�tsa _ RjJ<��!.!!dezőn 

Rák=en&ezó-n. a máso<liik kult a kom:plex'brigád elha
mú..=ik do1g;ozóinak :k;ezdemé- tározá5a: a guritós rnozdany
cyeiiésére ikomplexhrig:ád aJa- vezetók srocialista megőrzésre 
k1.111t. vesziik át gépeiiket. A foro'.,almi 

A bri,gád mega]a!k:ulásá, el- do1glorok 3!Z élüzem-fertételiek 
ha1lározó érrekez1eten pusztai teljesítéséért induJmak harcba. 
A-ntal fongalmá s,zx:;Jgálatrevő, A brigád tagjai részt vesznek 
a brigád veretóje :riá.m.utatott a betel?J¼,t:Qgatásban, a tánro.
arra, .ho,g:y csaik a forgalmi és dailmi munik:ában, a poli:t:ikai 
a vonta,táisá diai1giomc S2lOI'OO és a szakmai továbbkép2Jés
ooszel'Qgása. szakmai sov.inJiz.- ben. 
mus:tól mán�€;> mu.tillmja hoz- Reméljük rövidesen hírt hat Igazán JO erediményelret. · _ 
A közös oélolkról be52léllt Er- adhatunk az eJsó eredményeik-
déivi Pédier gurítoo moodlo!ny-

, 
ról1. 

veziető is. Szalóki István. 
A fel5rolaJárok scxráI1 kfiam- Rák.os,rendezó 

.1\ Keleti Músza,ki Kocsiszolgálati Főnökség személykocsi ja,
i,ító műhelyében nehéz körülmények közöM végzik munká
ju1ra.t a kocsilakatosok. A régi tetözet sok helyen átereszti a 
csapadékot. A beázás miatt a talaj csúszóssá válik, na,gyon sok 
helyen az oszlopokon levő vezetékek is átáznak, Ez is baleset
�•eszélyt rejt, Kovács Mihály kocsilaikatos, szocialista br' .. ád
vezető is olyan helyen végzi a 34 162-es számú kocsi horó,·ugó
f eszítő gyűrű csapszegeinek a helyére rakását, ahol a kocsira 
és a mellette álló tartóoszlopon látható vezetékre és konek-

torra is sűrűn folyik a megolvadt bólé 
(Hemzó Károly felv.) 

Makón érettségizett, s utá
na Budapestre jött, a vasútnál 
kapott munkát. Elmondta, 
hogy nyolc testvére van, szü
lei . csak őt tudták taníttatni. 
úgy akar élni és dolgozni, 
hogy méltó legyen szülei és 
testvérei bizalmára. 

Több figyelemmel, nagyobb fegyelemmel 
- Milyen tervei vannak? A Nagykátáról Budapest 
- Egyetemre jelentkeztem, Keleti pályaudvarig közleke-

de ha esetleg nem sikerülne a dő 2517. sz. személyvonat uta
fe!véte!. a.!"kor tisztképzóre sa.i mindennap szemtanúi, 
szeretnék menni - mondta a I amikor a Százlábú" hídnál a 
21 éves lány és hangja telve vasutasok "minden biztonságot 
volt bizalommal a jövő iránt. feladva ugrálnak le a lassító 
Minden reménye meglehet vonatról. (Sajnos, más vona
a.rra, hogy megvalósulnak reá- tokról is.) 

Számos baleset annak kö- l az egyik vonaltisztviselő a sl
vetkeztében történik, hogy a nek között holtan találta. 
sérült, vagy munkatársa sze- Az említett okok a dolgozók 
szes italt fogyaszt. Sokan úgy helytelen magatartásának 
vélekednek, hogy egy pohár csak egy részét képezik. A 
bor, vagy fél deci pálinka fo- baleseti veszélyek lebecsülése 
gyasztása nem lehet hatással nagyfokú felelőtlenség. 
a baleset bekövetkezésére. Ba.la.tonfenyves állomás k"-

Egyesek arra e,küdne!c zelében az egyik mozdonyról 
lis „álmai'', hiszen akarata, A vasúti kocsikon történő 
munI,a·szeretete megvan hcz- le- .és felugrálás nemcsak ezen 
zá. a vonalszakaszon, hanem más 

vonalakon is tapasztalható. S Az első hivatalos elismerés hogy ez a játék milyen ve-

különösen téli időszakban -,

1 

a fűtő egy dara.b szenet dobot! 
h.,gy az alkohol véd a hideg ,d. A s.lén egJ pály, munk{i,, 
elien, ezért isznak. 

1 

fejére esett és annak halálát 
Téves hiedelem, hogy az a!- okozta. A ceglédi deltában a 

kohol véd a hideg, a megfázás jelzőnél megálló vonat záríé
ellen. Köztudomású. hogy al- kezője menetiránnyal ellenté
koholfogyasztás esetén az erek tes oldalon szállt le a vonat
kitágulnak. Ez az oka. hogy a ró!. A szembejövő vonat ha
szeszes italt fogyasztó bizo- lálra gázolta. Záhony állomá
nyos melegséget érez. Az értá- son a debreceni építési tö
gulás azonba.r1' ahelyett, hogy nökség V. sz. építésvezetőség 
elősegíten�, gátolja a szerve- létszámába tartozó Csobolya 
zet hideg elleni védekezését. András pályamunkás az átra
Ezek a téves nézetek mind !,ás befejeztével a kocsisornak 
hozzájárulnak a balesetek be- azon az oldalán szállt le, ahol 
követkereséhez. Ezt bizonyítja a vágányon mozgás volt. 
A. G. kocsirendezó esete is. Mindkét lábát elvesztette. 
Dolgozótársa! elmondása alap- A tragikus következmények 
ján 1963. március 11-én szol- azonban nemcsak a szemé
gálatátvétel előtt a szövetke- lyekre, hanem azok hozzátar
;;eti kocsmában erősen illumi- tozóira is kihatással vannak. 
nált állapotban látták. 18.15 Ezút is na:zy jele�!t&•égű a:z a 
órakor szolgálatt.ételre jelent- társadalmi mozgalom, amely 
kezett és a jelentkezés után 5 célul tűzi ki a balesetek meg
perccel eltávozott az állomás előzését, a dol �o,6k nevelését. 

Szücs Andrásné 21 éve do!- Szélyes, azt bizonyítja az a 
gozik Szeged állomáson, mint sok távirati jelentés és balese
kereskedelmi hivatalnok. Hi- ti jegyzől<önyv, ami szakszer
vatali munkáján kívül sok vezetünk munkavédelmi osz
társadalmi munkát is végez. tályára érkezik. 
Szakszervezeti bizalmi, alap- Ime néhány példa: Tiszalök 
szervezeti gazdasági felelős és állomáson Varga Tmre a me
a Magyar Vasutas újságnak is netiránnyal ellentétes oldalon 
egyik terjesztője. , leugrott a vonatról, a kerekek 

- Sok munkát vá.Ualok I alá csúszott, meghalt. Dad ál-
maga.mra, mert szeretek. dol-

, 

lomáson l.Antai Gergely moz
gozni - mondta mosolyogva. gó vonatra ugrott fel, a ka
- Mások többször mondtá.le paszk.odót nem sikerült el
már, hogy csak dolgozom, de kapnia. a kerekek halálra gá
a;t elismerés elmarad . . .  zolták. A Szajol állomáson át-

Most nem maradt el. Szücs I haladó 664. sz. vonatról Laka
Andrásné miniszteri dicsére- tos Vince le:.igrott, elesett, a 
tet és 800 forint pénzjutalmat 

l 
jobbkeze a kerekek alá ke-

kapott. F. A. rült. 

területéről. 12-én 2.35 órakor 'takács József 

Olvadás - járványveszély 
75 éves az Északi Jármújaví•ó 
Törekvés Művelődési OUhona 

A tavaszi olvadás nemcsak I Nekik is érdekük, hogy terü
a kemény tél enyhülését je- letükön megszú.njen-c'k a jár
lenti, de azokat a gondokat is, · ványveszélyt rejtő egésu;ég
amelyek nyomában járnak. ügyi hiányosságok. · · · kár t · 1 1 Március 13-án ünnepélyes szélt arról, hogy elődjeik " 0r-� �-iz az anya� . .  on u A szolgálati főnökségeknek keretek között kezdődött meg cos múltja kötelezi az · · ,,,__ Jarvanyveszé!lyel 1s Jar. ' kell biztosítani a kutak kör- az a nagyszabású kulturális ki Járműjavító dolgozóit, :,ogy A :7asútefészségügyi szolgá- 1 nyékének feltfütését, a víz el- É ki álto tt · lat keszen áll arra, hogy mm-

1 

vezetését. a szerves szemét el- program, melyet az sza I most a megv z.o v1s?..o• 
den eróvel harcoljon e veszé- takarítását. ők jelentik az Járműjavító művelődési ott- 1 nyok között. más es,..közökkel, 
1 k 11 honának vezetősége és a szak- . más módszererel harcoljanak ye e_ en. . i.g.azgatóságok egés�gügyi 

I h · k J • k l ' A tél folyaman_ felhalmoz� !őcsoportj4nak, ha a kuta,,ba szervezeti bizottság szervezett azan -ban a szocia is,a u tu-
dott szem_ ét fertozó betegse- 1 betör a hólé, Va""' ha terüle- a '15. jubileumi év emlékére. ra győzelméért, a s:rocializmus 

f 
- A jubileumra rendezett lm- mielőbbi felépítéséért. gek orrasa. tűkön egyéb egés7.ségügyi za- pozáns kiállítás, ha nem ls I A kiállítás megnyitása egy-A langyos, paras idő a I var mutatkozik, hogy az el- teljes egészében, de képet ad , ben megnyitója volt azo1<n;ik kórokozók szaporodásá- hárítás minél előbb megtör- arról a hősi harcról, melyet az eseményekben gazdag nak kedvező. 1 ténjen. Járjanak elől jó pél- az !:szaki Fómúhe!y dolgozói jubileumi kulturális hcteirnek, 

Szemétbe rakja petéit a légy, dával a tífuszoltások felvéte- vívtak az 1900-as évektól fel- , melyeket a művelődési o•.füon 
a különböző betegséget ter- 1 lénél is. smbadulásunkig, az 1904-es vezetősége sok fárad&iggal de jesztő rovarok. Orvosaink fon- A szakvonall szervek nagy jelentőségű vasutas I nagy szeretettel készített 'eló. 
tos feladata, hogy felszámol- biztosítsanak as árví:zvé- sziráj!k, a dicsőséges Tanács- A jubileumi műsor keretében 
ják ezeket az alkalmi sze- ' delemre kivezényelt vasu- kö��g, majd a fehérter- március 16-án „Nagy sikerei,, 
métlerakó helyeket, szorgal- tas dolgozóknak megfele- ror 1deJen. szép emlékek" címmel az el-
mazzák annak eltakarítását. 1- szoci •u k- ··1mé ek t A kiállítás látogatói meg.Is- múlt évek legsikeresebb mű-

Az olvadás számos kutat O a s oru ny e ·  merkedhetnek az t:szaki Jár- sorait elevenít.ik fel eredeti 
szennyezéssel fenyeget; Nehéz és felelősségteljes fel- műjav!t6 nagymúltú énekka- szereposztásban. Sikerre szá-

fertőző anyagokat juttat a adatot lát el vasútegészségügyi ránaik, színjátsz.6 csoportjá- m!thatnak a március 23-i nép-
vízbe, az utazóközönség és a szolgálatunk a járványve- nak, valamint sportkörének 75 d 1 és , , 
vasutas dolgozók a szennye- szély leküzdése érdekében. éves munkásságával tevé- a neptanc eSt, a gyer• 
zett víztől különböző emész- Bízunk abban, hogy munkánk kenységük egy-egy kiemelke- 1 me-kbalett est, a hét nagymul
tószervi fertózó betegséget megértést_ � támogatást „kap dő eseményével. 1 tú vast:tas énekkar vendég• 
kaphatnak. A beérkező jelen- a dolgo�k½>l és az egyu_�tes A kiállítást Surmann lmre, 

1 

szereplesével megrendezésre 
tések alapján azonnal megtör- n:'':_11lkából Jo eredmény szule-

1 
a szakszervezeti bizottság tit- kerüló záróhangverseny sze-

ténik a fertózó kut.ak és ivó- tik. kára nyitotta meg. Beszédé• replői. A foto- és bélyegkiál-
víz-berendezések vegyszeres Dr. Németh Ferenc ben felelevenítette a múltat, j lftás is kedves színfoltja a ju-
tisztítása és a vízmintavétel a f6orv011 rámutatott a jelenre és be- bilEumi programnak. 
további használhatóság tisztá-
zására. Az utóbbi feladatot a 
MA V Egészségügyi Kutató 
Laboratóriuma látja el. 

A hastífuszjárvány meg
előzése érdekében orvosa
ink a dolgozókat védőol· 

tásban részesitik. 
A töltések és hidak védelmé
re kivezényelt részlegek el

A miskolci igazgatóság területén működő• 

egyeztető bizottságok tapasztalataiból 
szállásolását, az egészséges Szakszervezetünk elnök- körülmények alapján körülte
életkörülmények biztosítását ségének határozata alapján kintóen vizsgálják a pa.na
nehezíti az a körülmény, 1962 júliusában a miskolci szokat és azok ismeretében 
hogy a közelben rendszerint igazgatóság területén 44 szol- hozzák meg határozataikat. 
nincs megfelelő ivóvíz, vízve- gálati helyen kezdték meg Egyeztetó bizottságaink 
zetéki berendezés, WC és működésüket az elsófokű azonban még új szervek, a 
szálláshely. Ezért itt orvosa- egyeztetó bizottságok. kezdeti · nehézségek és tapasz
ink fokozott figyelemmel ki- Egyeztető bizottságaink ta- talatlanság következtében hi-
sérik a dolgozók életkörül- valy ányosságok Is találhatók mun-
ményeit és az adott lehetősé- a második féléYben :?:ll kájukban. A hiányosságok ja-
gek keretein belül arra töre- ügyet tárgyaUak. va adminisztratív jellegű. A 
kednek, hogy egészségügyi jegyzőkönyvek megszövege-
igényeiket biztosítsák. Fellebbezés a területi egyez- zésében hiányzik az áttekint-

Az elmondottak csak egy réc 

I 

tető bizottsághoz 55 esetben hetóség, mert a határo7.at és 
szét képezik azoknak a külön- történt, melyek közül 34 eset- az indoklás nincs különvá
leges feladatoknak amelvek ben az elsőfokú egyeztető bi- lasztva. A panaszokat nem 
a vasűtegészségüID7i szolgá- zottság határozatát hagyták minden esetben tárgyalj:í.k te 
latra várnak a járványveszély 

I 
jóvá. A panaszok fele bérügyi, 8 napon belül. 

elhárításával kapcsolatban. 25 százaléka munkaügyi, 20 Nem mindenütt volt meg-
A KPM vasútegészségügyi százaléka munkaruhával kap- felelö az ,egyeztetö bizott-

osztálya állandó összekötte- I 
csolatos, 5 százalékot egyéb sági tagok kiválasztása. t.ésben áll az Igazgatóságok panaszok tettek ki. Olyanokat is megbíztak, akik-főorvosaival, akik naponta A panaszok nagy része a nek hivatali ténykedéséból tájé�oztatást adnak az árvíz- szolgálati főnökség helytelen 

veszellyel kapcsolatban je- int.é7..kedéséből adódik, de a egyeztető bizottsági ügy 
ía


lentkező tennivalókról és a I dolgozók részéről is előfordul- kadhat. 
zavarok �lh�rításáról. Osztá- J tak: jogtalan kifogások, első- Javítani kell az igazgató
lyunk szukség esetén segítsé-

, 
sorban bérbesorolásokkal és ság egyes osztályainak állás

get nyújt, hogy az orvosok részkártérítésekkel kapcso- foglalását Is az egyeztető b!gyógyszerrel, oltóanyaggal, 
/ 

latban. Tapasztaljuk ho.,.y zottsági határozatokkal kap-fertőtlenítőszerrel el legye- _ 
' 0 

nek látva az egyeztető bizottságok csolatban. Több helyen még 
Tudjuk," hogy 

I 

munkájában _mind _ joi:,- fenntartással fogadják a de-
erőfeszítéseink esak a ban érvényesül a törve- centralizált egyeztető bizott-
szolgálatl fönökségek és nyesség. ságok határozatait, holott er-
a mozgalmi s:r.en·ek hat- Bátran határoznak akkor is, re semmi okuk sincs. E hatá-
halós segítségével válnak 

j 
ha igazgatósági intézkedést rozatok megkerülése újabb 

eredményessé. kell felülbírálniuk. A helyi törvénysértésekhez vezet. 

Kívánatos, hogy a bizott
ság'ok munkájában job
ban érvényesüljön az 
egyeztetés, ne csak a 
döntési jogot gyakorol-

ják. 
E bizottságok elsőrendű cél
ja ugyanis, a munkaadó és a 
munkavállaló álláspontjának 
összeegyeztetése. 

Szakszervezetünk Bor.sod 
megyei bizottsága tárgyalta 
az egyeztető bizottságok de
centralizálására hozott hatá
rozat végrehajtását és az e<l· 
digi munka tapasztalatait. Az 
értekezlet megállapította, 
hogy az egveztető bizottságok 
elérték céljukat. A még meg
levő hiányosságok megszünte
tésére megfelelő határozat 
sziiletett. Az igazgatóság sze
mélyzeti- és munkaügyi osz
tálya a megyei bizottsággal 
közösen 

megszervezi az cgye:det6 
bizottsági tagok tovább

képzését 
Részükre konzultációkat tar
tanak munka- és bérügyi kér• 
désekról. Megyei bizottsá
gunk felhívja a szakszervezeti 
bizottságokat is, hogy segít
sék az egyeztetó bizottsági ta
gok munkáját. 

Szendrei Frigyes 
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Sikerrel zárult 

az utaskísérő tanfolyam 
December első napjaiban 

j 
szolgálatot. Az új men�trend 

vette kezdetét a MA V els<J életbelépésétől pedig már a 
utaskísérö tanfolyama. Tizen- nemzetközi gyorsvonatokon 
öt érettségizett - egy vagy utaznak, ahol elsősorban a ha-

A BARÁTI VASUTAK ÉllliBÖl 
több idegen nyelvet beszéló zánkba érkező külföldi ut11sok 'I 1 11 ,  1, .. 

rt 
• • 

- fi�tal leány vágott neki a sokoldalú tájékoztatása lesz a I � ORffO 11epftO arsasag 
tanulasnak. feladatuk. 

• Az iLlan-batori Diesel-moz-
A tanfolyam, amely február (visi) 1 dony javító üzemben dojpozik 

28-án fejezódött be, nehéz kö- _____ I egy olyan brigád, amelynek 
vetelmények elé állította a minden tagja tijító. Er. az esz-
�tewardessjelölteket. Tizenegy M d• 

, • ' "k tergályosokból, kovác.�okból, 
tantárgy és heH egy munk�- eg /CSeT/LJ • • • heges=tőkből, egyéb szaknmn-
napon gyakorla_ti 

_
fogla!kozas 1 • • • kásokból és segédmunkások-

szerepelt a piogiamban. A · · · -'.'.1,mbriis Feren� g�pkocs,- ból álló kollektít•a ét•ek óta 

1 nak elektronikus számolóbe
rendezéseket. Segítségükkel 
többek között az üres kocsik, 
mett•e szerelvények forgal
mát is szabályozzák. Az elekt
ronikus gépeknek mindössze 
néhány percre van szükségük 
ahhoz. hogy az állomások igé
nyeinek megfelelően elosszák 
az üres kocsilcat. 

személyfU\·arozási és d!jsza- rezetot, a 308 \'. szamu i:ona:- - , d , · 1 
bási, forgalmi, menetrendi, pótló járat . t•ezetőjét, a ki 

I 

ktrnagaslo ere_ 171:enyt ert e , Csehsdová� S10cialista Körtársasá! 
idegenforgalmi és társadalmi Gesztelu és Felsőzsolca között Az uzem arrol 18 net:ezetes, 

ismeretekből, ,·alamint utas- hal<Zdva éberségét·e1 súly?s h;,gy ott kezde!1'-enyeztek _ _  el-
A prága i CSKD-gyár ebben 1 

ellátó szolgálatból képesítő ba-lesetet előzött meg. 1 
sonek a szocia liSla bngad- az évben lí0 darab 750 lóerős 

\'izsgát kellett tenniök a tanu- . . .  Diószegi Kálmán vágány-
mozgaJmat. 

Diesel-mozdonyt gyárt a Szov-
Jóknak. gondozót, ?ki _Alsóör�_-:_Bal<l- Német Demokratilus Körtársaság jetun ió részére. Az új gépek 

A létszám időközben csök- tonfured allomasol: kozott az kezelését leegyszerűsítették a 

Számok a VI. kongresszus 

beszámolójából 

A kiváló dolgozók számá.nak alakulása 

kent. Egy kislány családi okok 586. 87-es szelrényekben sín tö- A görlitzi �•agongyár új ti- konstruktőrök. a sebességsza-
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''L) r�. 11//if:I:fft. ,íii.f ;.-·/ t:�i,/11; 1 •-
tott és sikerrel vizsgázott. tette Prohászka András pálya- darab halokocs1bol allo soro- 1 , el vegz1k. ,,., I /f/UIJONJJLRIJIIJ D l/lR/H/11/1 

A vizsganapok iz
0
"almai ko··- mestert, aki nyomban intézke- z•�t elso- pe'lda· nya· t ma' r a· tad-

1 
•· ,,_, -� 

L I i1 , k.. , . ;, ,. . .  zepette látogattuk meg a tan- det t a síncseréről. ták_ a MITROPA-nak üzemel- engye 11ep ortarsasag 1/
�

' . . n : , �-folyamot. l'\em is annyira a . . .  r,:agv Ge=áné jegyvizs- tetesre /1 v 

;,..� 

\ 
vizsgára, mint inkább arra gál.ót, aki feoruár 4-é n  e ln.a- : . . .. . - . A Minisztertanács mellett jJ · ,, 
\"Oltunk kíváncsiak. milyen ta- gyott csomagot talált a 35-ós Az uJ_ ol�Jt�zeles� . kocsi működő Országos Ter,,;bizott- · ' 
paszta.latokat ho7.ot! a tanfo- szá mi i·cmatba n  és azt Bicske hos,za 24 me�e, , o_nsu_ly_a 43 1 ság és a lengyel közlekedés- r=ii=�=:;;:=:;-. /i 
1'-am. 1 állomáson leadt-a.  A csomag tu.- �onna. A kocsi lO �ulkeJe�en � ügyi minisztérium képt:iselői- 11 
• l 'd G ·· ·· S ·  d 

· agyat lehet a falból k1huzm. . . 
- A legm ess:ebbm enőkig aJ �osa „ orozdf ,a!

.
1 �-r g

e
p-

A mosdókban hideg- meleg- j nek legu.to�bt, Vi;r�óban meg-
beváltotta a hozzáfűzött r;m�- �fé���ze���

0
L�:á!�i�t 

le; ,izs�olgá)tat_ás és a �i llanybo- !::�
ot

;a:�:i
s
��f{;/::,_�sít�sá�a

n
k �!;,�, ;-

8, �z:
���;�l.

v ��
s

y
:�� figyelmes_ jegy_t:-izs_gá1ónőnek. rot,'.ak rcszere !mnekt_or talál- meggyorsításával foglalkoztak. ' 

J\ Lá k hato. Érdekessege meg, hogv A t á k · ll t · ,t 'k 1 tes vezetője. - Ebben a lá- 1 . . .  faJor s.zlo sza szerve- két fülke között a vi,í!asztófal an cs o::_as5m e . Hl aro� �- , '  
11yok előképzet tsége és példás zeti ,bizalmit, aki T<:polca á_l- •

t 
•'th 1 - t h't f lk - k· 1 

hogy 1964 i•egere v,llamosit. Jak 

1 l d kod k r l sze nyi a_o, e
. 
a 

_
a u e a Varsó-Poznan és a Krakkó szorgalma mellett része i·an omason „ gon os .1. ar O ' szalonokka alak1thatok. • -."edi'ka ko·•,.0 

.. tti· vonalat. a nnak is. l1ogy a;:; egyes tan- liogy az oreg nyugdtJasok sor- _,, _ 
tá._rgyak oktatására meg1tyer- baá_l��s nélkül �g�·apjá� tii- ! Román Népköztársaság Ezenldvűl meggyorsítják a vil-
tuk a legjobb szake m bereket. zeloJuket a szerta rtol. Elintéz- lam-0sitást a Sziléziát Gdynia j 

- A tanfolyam nagyon po- te résziik re a tüzelő házhoz A román vasutak mind na- 1 kikötő,.:el összekötő úgynet•e- 631 munkásszállás és laktanya több mint 20 OOO dolgozó elhe-

zitiv eredménnyel zárult szállítását is. gyobb méretekben alkalmaz- 1 zett szénvonalon. lyezését biztosítja 

hallottuk dr. Sorger Tiborné- ' 
tói, a tanfolyam .-ezetöjétól -. 
A lányok fegyelmezettek, 
szorgalmasak. Kétségtelen, 
hogy szinte kit·étel nélkül ma
gasfokú általános müi:eUség

Műszaki fejlesztés a pécsi igazgatóság területén 
gel -rendelkeznek. Pethes Mar- Két módszert alkalmazunk I szénísítjük a Godisa-Kom ló au.tóközlekedési vállalatokkal 
git és Szőnyi Kati például há- a pécsi igazgatóságnál a mú- vonalat, melynek eredmé- együttműködve szervezzük 
rom llyelvet is beszél. 1 

�<:3ki _fej�esz\ésben. Egyrészt nyeként felemelhetjük majd meg az áru.kezelési helyek 
A személyfuvarozási és díj- u,i l�tesitmen;i::e�':t. hozunk a lengelynyom.íst. Atépítés- leggazdaságosabb kiszolgá:lá-

szabási vizsga végén a lányok I l<;tz:� es korszer_usitJu�- a meg- re kerül a Kaposi-ár-Fonyód sát. A gazdaságos szerveres 
a ,·árakozó helyiségben cso- j levoket, masres?t UJ mód- Yonal felépítménye is. Meg- jó példája valÓS'Ult  meg 
porlokba verődve értékelték I szerek be,·ezetérevel, szerve- kezdtük a Dombó1:á-r-Go- Pécsbanya-rendezó állomá
feleletüket. 1 zési intézkedésekkel oldunk disa vonal felújítását, mely- son a vonatö&szeállílásnál és 

- Drukkolnak? - zavartuk me� fe.1 lesztési feladatokat. lyel együtt reméljük meg- az egy�ges terheléssel való 
meg a.z �gyík csopo.rt beszél- Az idén !olyla(ódik Gyé- való:rul. hogy nagy moz- ,·onatközlekedtet-ésnéL En-
getéS<ét. kényes állomá,; ,·ágá,nyhá 6- 1 donn.�-ar vontatott szerelvé- nek eredményeként fél év 

:.... 'E;gy kÍcsit ·_::• váJa;'zolták uaJnák bóYitese. Fédezö- n5,·ek Dóin bói·ár érinté.se nel- alatt 5 tonnaval növekedett 
egyszerre többen is. jelzóvel látjuk el Sá rszMJ.t- kül közlekedhessenek Pécs- a vonatok átlagos terhelése. 

- A t•izsgák mindig izgal- ágota, . B�lsőbáránd. Öcsén11, 1 Fonyód ki?7Btt. . . 
. A túltelje.sítes 5 dai-ab 1000 

masak. de mi még izgatottab- SarpilIs-Vardomb, Kaposfu- 1 Szer\'ezes, mtezkedesekkel tonnás vonat költségeinek 
ban vá rjllk az utazást - szólt red megállóhelyeket. Szek- kívánjuk biztosítani a meg• megtakarítását eredményezte, 
közbe valaki. szard áiiomáson i parvágányt, nö-,;ekedett áruforgalom le- Sorolhatnánk még több 

- Mikor kerül ne k  vonatra ? Pécsdt kocsim,ihelyi vágányt bonyolítását. Új állomási ha..,;onló példát, de ez az egy 
- A i·izsgák befejezése létesítünk. A dmnbót'(J.rj. víz- techno!óg1ával dolgoznak már is jól szeml<'lteti, hogy a fej-

után még három1t,ipos idegen- '  vételezé;i gondokat két mély. ' Bátaszék. Barcs, Szigetvár, lesztés szempontjából milyen 
forgalmi tanfolya mon kell furatú kúttal 1gyekszimk Nagyharsány és mfis al lomá- jelentöségtik van a jól átgon-
résztvenntdlc - tájékoztat a

j

' felszámolni .  saink.  Az állomási techno- dolt szerve;,é�i inté--a:edések-
tanfolyam vezetó,ie. - Ezt kö- Jelentos felújítási munká• 

1 
!ógia keretében kidolgozás- nek, az ú,i munkamódsze-

t•etóen már megkapják beosz- kat is végzimk. A ,szent- ra kerul például a kocsik reknek. Ez,;,k által
.
ánossá té-

tasulcat és a gy'!_korlat! élet- lászló_-almame_lléki lykor-
1 beállíulsának }egjobb m�- tele . �ozzájárul _aJ:1hoz, hogy 

ben alkalmazhat3ak mmdazt, ' rekc1m·al a p,alya vei zelyes- szere a rakodohelJTe, a k1- a pecs1 igazgatosag dolgo
am1t a három hónap a la tt ta- ségét szüntetjuk meg. Ha- húzás, a legegyszerűbb vo-

l 
zoi tm:ább javítook eredmé-

11ultak. Egyelóre a belföldi sonló célt szolgál a darány-
/ 

natba soroms munkamódsze- nyeiket. 
forgalomban, párban. felü.gye- puszta, korrekció 1s. Több re. Haladó köz!ekedéspoli- Várnai László, 
let mel le tt teljesitenqk m-ajd millió forintos köfüéggel kor- tikániknak megfelelöen az Pécs 

Csupán fél nap állt rendel
kezésünkre, hogy megtekint
sük Rostockot, a.:: NDK új ke
leti-tenger; kikötőjét. De a 
jutó fotogat�s is elég 1•0/t arra, 
hogy az egyik á mulatból a 
mnsikba es.<irnk. 

A dokkok mentén felsora
ko:c,:t hatalmas tehergözö
sck fölött lwjlado=ó órias da
ruk már mess=iről magukra 
t:onják a figyelmet. A rako
dómunkások a daruk segitsé
!léte/ aránylag gyorsan elvég
zik egy-eg11 hajó ki- i·agy be
ra7,ds1t. Különösen. ha csonia
go/t á1·ut. ládákat ta rtalmaz 
a liajó gyom rn. 

A rostocki kikötcit ldszolgá
ló páluaudrar m ére tei ís meg
�hetősen nagyok. Érthető, hi

'sze11 egy ilyen monstrnm lé-

Rostock-Warnemünde 
Útijegyzet I l l .  

tesítményt nem lehetne né
hány t:ágányon kiszolgálni. 

A még építés al<Ztt álló ki
kötői pályaudvar hossza pél
dául 6,7 kilométer. Xap1 for
galma 900-1000 kocsi. A ren
rlezőpályaudrn r  mirnkáját 
központi épiiletből irányítják. 
Az épület harm adik eme letén 
léi:ő forg11-0mirányitó köz
pontból kitimő a r6Játás a 
rendező szít,ére. a gurítóra. ]gy 
a dLszpécser maga is fig·ye
lem mel kísérheti a gurító és 
a rendezópá lyaudvar nmnká
ját. 

A rendezőpályaudoor 111 ar
culatához szorosa n hozzáwr
toznak a fürge mozgá.sú Die
sel-mozdonyok, amelyek ré
szére új, modern szin építésé
hez kezdtek a múlt esztendő
ben. Amint elkészül, a kikö-
tői pályaudc-aron kizárólag 
Diesel-mozdonyokkal régzih 
az elegy mozgatását. 

A rendezőpályaudrnron je
lenleg 320 i·asutas teljesít 
szolgála tot. A dolgozók több 
mint 50 suíwléka fiakil, s az 
NDK különböző vasú.ti szol
gálati helyeiről kerültek Ros
tockba. Fél ,il'et töltenek a 
kikötói pályaudi•aron, majd 
újból t:isszakeriilnek régi szol• 
gálat; helyükre. Az állandó 
létszá mh iá nnyal küzdő pti/ya
udrn r  felett ugyanis a fiatal 
rasutasok rállaltak védnöksé
get. 

Személyhajó érkezett a warnemümlei kikötóbc 

Az élénk forgalmú rostoc
ki kikötői·el szem ben a war
nemü ndei te 11gerpa rton csen
desebb az élet. Az iidülők és 
az idénys:állodák rég bezár
ták kapuikat. Hasonló kép tá
ru lt elénk, m i 1tt ké�ő ősscel a 
Balaton 1n rtján. Alkonyat fe
lé a ki.� halászhajók sorra be
hajóztak az öbölbe. S a m int  
Dánia p1rtjai felől a menet
rend s�erinti komphajó meg
ake.::ett'  a Warnemü 11de-Ber-
1 i 11 kö:ött közlekedó Neptun 
gyorS"1otorronat beá llt az el
.,,. 1·wány„a. 

Mi is a. Neptunnal u taztunk 
'lliSSZa Berlinbe, Alig hagytuk 
magunk mögött ezt a patinás 
ny-aralóhelyet, egy csinos, szil
vakék kosztiimös pilotkasap
kás nő állt mei:, fü lkén k  aita_
já ban. Külsőre úgy nézett ki, 
mint a személyszállító repülő
gépek ked t'es stewardessei. Bi
zonyára a Mitrópa dolgozója, 
gondoltam magamb,:in, és az 
utasoknak nyújtandó szolgál
tatásokról tájékoztat bennün
ket. Amint azonban jobb ke
.::ében m.egpill<Zntottam a jegv
rizsgálók hagycmuínyos lyu• 
kasztóját, láttam, hogy nem 
steteardess-sul. hanem a Nep
tun jegyt•izsgálójáual állunk 

1 szemben. 
A fiatal jegyvizsgálót Ka

rin Löloffna k hí,,ják, 19 éves. 
Negyedik évét tölti a vasút
rn:il. Ebből há rom évig a ber
lini Ostbahnhofon teljesített 
szolgálatot. A különbö=ő szak
rizsgák m egszerzése után: for
galmi  szolgálattevőnek osztot
ták be, majd egy t<infolyam 
el,,égzése után · 1962 májusá
ba n került a nemzetközi vc-
1tatra. 

A Neptmum mint jegyi·izs
gáló egyedül  teljesít szolgála
tot. Arra a kérdésemre, hogy 

1 milyen köt:etelményeket tá
masztaiuzk i:elük szemben, el
mondta, hogy a vasúti szak
v-izsgák és egy bizonyos ide
genvezetői képesség mellett el 1 
kell sajátítani egy idege,1 
nyelwt. Karin Löloff angolul 1 
tanul. 

1, Vlsi Ferenc 
(Vége) 

A hat nevelőintézetben 
1
345 a feróhelyelt száma 

82 üzemi konyháról 45 OOO dolgozó étkezik 

i 
i 

Két év alatt a kór-házi ágyak száma 170-nel szaporodott 

Munka- és védöruháca fordított ös,;zegek 
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.,Ga.zdaságo$Sáql szempont
ból -ria,gyon kedvezőtlen volt a 
tavalyi éu 11.álunk a MAV Ki
i.!r6gyártó ÜV-nél - írta leve
lében Szentgáli Istt,án Gyön
wöarói. - Tamást József fó
kimyvellm.k tájék,oztatá.sa sze
mit csak 1,7 'napi kere&etnek 
maofeleW nvereségrészesedés
re azámíthatunk. Az idén gaz
da3ágo.wtbb munkát kell vé
Oé=i, ha több nyereségr�sze
sedést akarunk". 

* 

Gyula á.llomá& jegypénztá-
rában sokat szenvednek az ott 
dolgozó pénztárosnók a nagy 
huzat miatt. Termelési tanács
kozáson már többször kérték 
a pénztárablakok áthelyezését, 
mert az megoldaná az egész
ségüket veszélyeztető problé
mát - olvastulc Boldizsár 
<¾,ula levelében. 

* 

.,Miskolc-Gömöri pá,Zyaud-
tiaron a rak.tári rakodó szintje 
is a gépkocsi. platója között 
15 cm szintkülönbség van. Fá
rasztó és balesetveszélyes 
munkával keU feltolni a te
herautókra a gyakran 20 má
zsa súlyú küldeményeket. Az 
itt doloozók vállalták, hogy 
megfelelő támogatás esetén 
társadalmi munkával segítik 
az út szintjének mélyítését, 
hogy megszűnjön a rakod-tisi 
nehézség'' - írta levelében 
Uglyai Sándor. 

* 

A tapolcai fűtőház múlt évi 
tervét 116 százalékra teljesí
tette, és általában megfelelt 
az élüzemkövetelményeknek 
- tudósít levelében Dancs 
József. 

két teherautó ép(tiéai anyagot 
küldött oda az igazgatóság -
írta levelében Kisvárdai Já
nos. 

* 

Várpalota állomáson nagy 
szeretettel búcsúztatták nyug
díjba vonulása alkalmából 
Szabó Bencze Mária elvtárs
nőt, aki mint laktanraör tel
jesített szolgálatot. Az állomás 
ve:retósége emléklapot és pénz
jutalmat adott át az idós dol
gozónalc. Munkatársai kedves 
ajándéktárgyakkal lepték meg 
ez alkalomból - olvastuk Gó
cze Imre levelében. 

* 

Mun.kásakadémia kezdődött 
Szeged állomáson. A 12 eló
adásból áU6 sorozat első eló
adását március 5-én Baksa 
Béla főfelügyelő tartotta az 
árufuvarozásról. Megjelent az 
elóadáson az állomás összes 
kereskedelmi dolgozója és szá
mos érdekl6dó is - írta leve
lében dr. Bá-nlkfalvv Gyula. 

* 

Szob állomás legutóbbi ter-
melési tanácskozásán megje
lent Farkas János elvtárs is, a 
kerület országgyűlési képvise
lóje és értékes tájékoztatást 
tartott a vasutasok számára -
írta levelében Szelle Ferenc. 
- A termelési tanácskozáson 
sok szó esett arról, hogy má
jusban a teherforgalom vi
szonylatában is megkezdi 
munkáját a közös, csehszlovák 
-magyar határállomás. A szo
bi vasutasok igyekeznek majd 
elósegíteni ennek zökkenő
mentes munkáját. 

* 

* Alsóörs állomáson március 
Demeter Ferenc ra.ktárnok, 8-án délután viz öntötte el a 

ongai lakos szomorúan látta, vágányok egy részét. Bokor 
hegy a gyors olvadás követ- István állomásfőnök gyorsan 
keztében mind több viz veszi intézkedett a károk elháritá
körül a házat. Munkahelyén, a !áról. A pályafenntartá.st dol• 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron gozók seoftségével a váltókat 
a szakszerveutl bizottságtól és a szigetelt si.neket sikerült 
k.ért segftséget. A gyors intéz-

I 
megmenteni a viz elöntésétól 

kedés nem maradt el, mire - tudósít levelében Kiss La.
Demeter Ferenc hazatért, már jos. 

Fa:::C!l.-as Lajos : 

A „szakinak" az a rossz szokása volt . . •  
A „szakinak" az a rossz szokása volt, 
ultiná.1, sakknál s mindig közbe szólt. 
Naponta bejárl Pestre, unta hát 
- minden évnakban - ezt az utazást. 

Télen, mert tél volt, s morgott: sok a. baj. 
a jó idő is baj volt ta.vassza.J., 
nyáron meg, hogy a bőrülés meleg, 
a fapados ráz; csak bajt keresett. 

S útközben - súgta.: blokkolj le; s betért 
z italboltba néhány deciért; 

� pergett a nyelve, szó itt, szó amott, 
beszéddel töltöU sokszor féln.a.pot. 

A .,szakinak" az a rossz s:zokása volt, 
mit nem Is értett, bölcsen közbeszólt, 
javasolt untig; - s mii is tudott ő? -
dolgos sose vo'lt, hanem fecsegő . . •  
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GYÉMÁNTLAKODALOM DEVECSERBEN H I 

Zajosabb volt a szokottnál 
ezen az első márciusi vasár
nap délelőttön a devecseri Jó
zsef Attila utca. A helybeli 
taxi többször megállt az 5-ös 
számú ház előtt, s a hóbuc
kák.kal szegélyezett járdán is 
sokan jöttek el, hogy köszönt
sék a lakodalmas párt. 

Mintha az időjárás is ked
vezni akart. volna. A ragyogó 
napsütésben csiUogott, de 
már ereszkedni, olvadni kez
dett a hó. A kis családi ház
ban jó meleg és lakodalmi, 
mégpedig gyémántKLkodalmi 
hangulat fogadta az érkezőt. 
Együtt volt az egész család. A 
gyermekek, az unokák és a 
dédunokák szinte valamennyi
en eljöttek Devecserbe, hogy 
kösz&ntsék a háza83<Í{lkóté

sének hatvanadik évfordulóját 
ünneplő Bak János nyugdíjas 
vasutast és feleségét. 

Bizony régen volt már 1903, 
amikor az elsó lakodalmát tar
totta az akkor 18  éves Gál 
Mária és a 24 éves Bak János. 
SoT, rövidéletii házasság sze
replője eljöhetne hozzájuk 
„tapasztalatcserére". · Tiszta 
szívvel szerették egymást, be
csülték a családi boldogságot, 
óvták, mint a szemük fényét. 
Jóban, rosszban kitartottak 
egymás · mellett. Talán csak a 
falon függő, s ma is szorgal
masan ketyegó öreg kakukkos 
óra tudná megmondani, 
mennyi gond és kemény küz
delem van a hat évtizedben. .. 

A hátsó ki.s szobában beszél-
' gettünk az ünnepeltekkel. Az 

asztalon dfazes virágkosár, 
ezüst, arany és ll'!lémántos le· 
velekkel az elmaradhatatlan 
íehér mirtusz körül. A kosár 
közepén a 60-a.s szám csillo
gott. 

- Jó lenne most megfordí
ini ezt a számot 06-ra - je-
11ezte meg huncut mosollyal 

':inos bácsi. 
- Hogy vannak, hogyan él-

nek? - kérdeztük. 1 
- Csak úgy öregesen, de 

azért most jól. A gyerekek 
j gyakran eljönnek, meglátogat

nak bennünket. Segítenek, 

amiben kell. A nyugdíjat ren
desen kapjuk, havonta 597 fo
rintot. 

Amíg ezt elmondta Bak né
ni, a 84 éves János bácsi elő
szedett egy Kossuth cigarettát 
és rágyújtott. 

- Nem árt a cigaretta? 
- Nem is érzem jól ma-

gam, ha egy nap nem gyújt
hatok rá - így János bácsi., 
aki ma is szemüveg nélkül fr 
és olvas. A gyémántlakoda
lomra szóló meghívókat is ma
ga irta meg a gyerekeinek. 

Pályamunkás voltam. 
Nehéz csákányhoz szok,ott a 
kezem, meg a derekam -
mondta. - A fizetés kevés 
volt, családi pótlék,ot nem ad
tak. Sót, akinek háromnál 
több gyereke volt, azt már fel 
sem vették, mint kezdó pálya
munkást. A szabadság sem 
úoy volt, mint most. Magam 
is 10 évi munka után kaptam 
csak 7 napot. Nyáron aratni 
kellett, a szabadnapokon pi

henés helyett kukoricát ka
pálni, hogy biztosítsam a csa-

A címzett: két ideges ember 
Tan.úja voltam annak, hogy a 424 067 számú mozdony 

személyzete: I. F. és R. J. összevitabkowtt Als6örs állomlÍl!oo 
a szolgálatban levó váltókez.elóveL 

Mindössze arról volt szó - bizonyára emlékemek. rá -, 
hogy a váltókezelő közölte önökkel a forgalmi szolgálattevő 
rendelkezését, miszerint a vonat vége még nem ért be az ál
lomásra, előbbre kell húzni a szerelvényt. Onök erre nagyon 
idegesek lettek és nyom:iafestéket nem túró szavakkal azi. 
dalmazták a váltókezelót, meg a fo..-galmistát. Vasutas dol
gozóhoz nem méltó magat.artást tanúsítottak. 

Tudniuk kell, hogy a szolgálatban miképpen illik fogad
ni a rendelkezést közvetító munkatársat. Ez a fegyelmezett 
szolgálatellátás szempon;;jából és az emberi kapcsolatok 
szempontjából is néLkülöz.hetetlen követelmény. 

A vas.út veszélyes üzem, ahol fegyelmezett és nagyon 
rr.eggondolt munikára van szükség, Nem tehet mindenki a ké
n;,e�kedve szerint. A forgalmista tudta, hogy miért ad utasí
tást a vonat elóbbre húzására. Ezt a rendelkezést csal{ vég
rehajtani lehet és nem felülbírálni. Idege&kedéssel, durva ki. 
rohanásokkal nem lehet helyettesíteni a fegyelmezett mun
kát. Ezt ne feledjék.. 

Könnyú ffl()ffork,ocsik 
gyártását kezdték meg a 
győri WLlhclm Pieck Vagon
és Gépgyárban. A kocsik 
hazai gyártmányú hidrauli
kus eróátviteli szerkezettel 
Treszüln.ek. 

- Kuba 40 vasúti hútóva
gont rendelt az NDK-tól Az 
első 36 darabból álló szállít
mány ' a Karl-Marx-Stadt és 
a Spree hajók fedélzetén már 
megérkezett Havannába. 

- Vasutasok a tanácsban. 
A február 24-én megtartott 
választáson a MAV Péceli 
Továbbkezeló Kórházának 
Igazgatóját, gyógyszerészét és 
gondnokát beválasztották a 
Péceli Községi Tanács tag
jai sorába. Az e�gyi 
bizottság és a Vöröskereszt 
elnöke is a kórház dolgozó; -
ból került !ti. 

Kis Lajos Alsóörs 

a villamostargoncá.kat Is Job
ban kihasználják.. 

- 19 millió munkanap esett 
ki a termelésból a múlt évi 
sztrájkok miatt az Egyesil'lt 
Allamokballl. 3500 sa:tráj'k:ban 
több mint 1 millió mUDJ<.ás 
vett részt. 

- Egy hónap alatt több 
mint 64 500 forint értékű ,ze. 
net ta.karitottak meg a gyá-
ri fűtőházban. Ezzel 103,S 
százalékra teljesvtették ja
nuári szénfelhasználási tervü
ket. 

- A görög vasutak háló
zatának hossza. a keskeny
nyomközű vonalakkal együti 
2565 kilométer hosszú. En
nek mintegy 60 szizaléka 
normál nyomközű vonal. . 

lád megélhetését. - Befejeződött a vasút-

Kézimunka-tanfolyamot 
szervezett a Miskolc tiszai 
pályaudvar szakszervezeti bi
zottsága és a Vörösmarty
kl u>b ve-.:etósége. A tanfolyam 
befejezése után az e'készült 
munkákból kiállítást ren
deznek a klubhelyiségben. 

vonal vi.Llamositása a Cseh-Rengeteget dolgoztak, be- szlovák Szocialista Köztárcsülettel felnevelték nyolc saságban Usti n. L. és Decin gyermeküket. Atéltek két vi- között. Az első villamosmozlágháborút, s az elsőnek Já- iLony vontatta szerelvény nos bácsi maga. is szenvedő február elején futott be Derészvevóje volt. cinbe. Ezzel CieI-na nad Tisou 
Gyémántlakodalmán boldo- csehszlovák-szovjet határál

gan látta a két jó öreg, hogy lomást61 Usti n. L-en át De
érdemes volt küzdeni, hiszen cin�, a csehszlovák-NDK 
gyermekei.ken kívül 14 unoka ha�rig_ . villamosmo�donyok 
és két dédunoka vette körül tovaobit3ák a szerelvenyeket. 

óket meleg szeretettel. S Já- 1 - KÖZl)Ontosíwtták az 
nos bácsiék különösen annak üzemen belüli anyagszállítást 

örülnek, hogy utódaik jobban, � d�Ü�k
�:úja�ít!!>� 

kev�sebb g�daf boldogulnak kások irá.nyítását az üzem• az eletben, hisz ok már a szo- részek igényelnek megl'ele
cialista haza szorgos munká- löen di57:pécser intézi. A köz• 
sai. pontosítással jclenf.iisen csök• 

Lőrincz Já.nos kent az anyagrakodási idó és 

- Újaob munkasikerekkel 
készülnek április 4-re a bé
késcsabai pályafe nntartá.si fő· 
nökség dol{lozói. A dblqozók 
11állalása a 00!7én11szab6Jyo
zásoktól kezdve a tisztasáqig 
sok minder., e kiterjed. 

- A MÁV Budapesti €pi
tés! Fönökség 82 brigádja 
közül 52 brigád 9:l6 dolgo
zóval v� részt a szoclal1s
ta brigádmozgalomban. Ed
dig 13 brigád nye1•te ej a 
kitüntetó címPt.. 

�-� ....... --------~ 

A szerkesztőség üzeni 

Kiss Iános Debrecen, Bognir 
Karoly Tapolca KocsArdi Tibor 
Budapest, K:S- LajOB Alsóörs, 

D h • ' • ' f  ' k  "k Boldizsar Gyula Bé.Késcs.iba, 
e recen1 SZIDJa szo SI ere Szentgáli Istv�n Gyön�yi,ls, Szen-1-

. . , I � ���a� T�
01icái:1Y 

8
!��:t sikeres debreceni szereples 1

I 
Kisvárdai J ino.s. Kovács Lstv�n 

után megyejáró körútra ín- Miskolc, MarO<Sán Pál Debrecen, 
dult. November 17-én az Ebesi I Gócze Imre Várpalota Leveleil<_e, 

koztak be, majd Hajdúhadhá- dapestl gyerek !ehet úttöróvas-

KERESZTREJTVÉNY 

A Debrecen áUomás dolgo
zóiból alakult öntevékeny 
színjátszó csoport Romhányi 
Je-rtö kul túrfelelós vezetésével 
tavaly kezdte meg az ének- és 
táncbetétes színdarabok tanu
lását. Az egyfelvonásosokból 
egész estét betöltó műsort állí
tottak össze. 

Allami Ga:zdaságba,n mutat- ·

1 

taiJ�án"'t�[;'l':at�e,:�•�!�";.�. 

�!1- .. P�k,ladányban és a ��ia �;;� :,�t��1�
r
� 

nincs lak� Bodonhati Allami Gazda0á'.?,-
1 Krakkai LaJos 'au,l�pest• Leve

ban szerepeltek. Január 12-én lét illeté...:eshez továbbítottuk. 
Vizszlntes: 1. A tömegek sporto� ·1 26. Francia író. tilozó.f'Us nev.e fo

láslit szolgálja. 15. Indogermán netJJcusan. 28. Majdnem hétre. 
népcsoport. 16. Kiveszi� 17. UtóU'at. 30. Csonkán lesimit. 32. Hideg, 
19. Becézett női név. 21. ld6já.- száraz szél. 33. Vív_� teszi. 34. Ro
rást. :iz. Bács megyei község. 24. lan ele:ántcsont kürtje. 37. Ilyen 
Perzsa város. 25. Haló keverve. pont Is van. 38. Számnév. 39. Ko-

8 9 fQ 11 f2 f.J 

pasz. �- csonthéjas gyüm5lcs. 
41.. Köz:ség Hevesben. 46. K.imon-
dott betü. 47 Peer Gynt anyja. 
48. A Fülllp-szlgetek legnagyob
bika. 51. Kártyatigura. 53. Anllk 
művész.etet utánzó stilus. 54. 
Porc betűi keverve. 55. Női né'V. 
!xi. Fajtái fele 57. Madárhang. 59. 
Kérdőnévmás. · 61. Hollandla rö
viden. 62. Kietlen vidék. 64. Tö
rök mél IJÓ<Ság. 

Fili;göleges; 2. Igevégz.ődés. 3. 
Roman penz. 4. Vágyálom_ s. Töl· 
től;Oll fajt.a. 6. Biztató szó. 7. Oko
zat szülője. 8. Betűpótlással íátik. 
9. Hegy Bud.apesten. 10. Határo:«>
szó. 11 Leszid. 12. Román. 13. Kér
dösz.6. · 14. SzaMrában élő bt!rber 
nép. 18. Hónap közép. 20. TUdo
many06 Ismeretterjesztő Társu-
lat. 23. Olasz város. 2.1. Som sz.é-
lei, 28. Kin.a! tartomány. 29. Haj
dúsági Iparmavek. 31. Sze!T.élyes 
névmás. 32. Rag. 33. Eröctiuneny. 
35. Földbe hatoló. 36. Német t>E.:tü 
neve. 37. Lök. 38. Jég nem�tül. 
40. Hónaprövidités. 41. Tenger
nek Is beillik. 42. Fél perc 1 4.1. 
Ilyen üd1tő 1ta1 is van. 4J. Amert
k.al. drámairó. 47. Vissza; kézfogás. 
49. Utolsó posta. 50. Algéria.! vá
ros. s-1. A siró. 52. �giiest. 53. 
Gaz.dát cserél. 54. Bumrn iker
szava. si. Ezért a clmért ts fo� 
lyik verseny„ 58. Görög pásztor
isten. 60. Kerek szám. 63. Gát 
szélei. 64. Kimondott betü. 65. 
Rag. 

{ gfi::!
1d

;f
46
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a Tedelyi Allami Gazdaság-
ban léptek fel nagy sikerrel. A próbákat Véber Ottó ren-

dező irányította. Megtanulták Kultúrcsoporlunk elhatá- MAGYAR VASU rAS 

a ·zűrzavar a rádióban és a rozta, hogy tovább folytatja '"elelós ;zerkesztO: GulyáE Téno9 
Nászút című egyfelvonásos da- megyejáró körútját. Fellépnek Felelős ktad6: Szabó Antal 
rabokat. Mezei Erzsébet és Hajdúviden, Hajdúdorogon és Szerkeszt�e: Budauest. 
Dombi Lajos magyar nótákat 

más községekben. Műsorukat v, Benczúr u 41 

M Lá
.s • . • is bóvítik, változatosabbá te- 1 Telefon · véros1 : 424 IM tanult, ező Zlo nép, tán- szik. Most tanulják Szirmai 

I 
nzemt. a!J-'1'1 cokkal tette színesebbé az elő-

/ 
Albert Mézeskalács című dal- . · , •okladO 

adást. játékát. 
rerieszu. • Népszava -

Vá.ll.Dl8t 

A 12 tagú színjátszó ·cso- Kiss János I Budaoest. vn Rákóczi 01 S4. 
port színvonalas műsor::íval Debrecen sztkra t.aonvomda 

........... - ··-·--....,,.,,.,,,., 

Mértéktelen túlórázás A tava sz nyomában  

Könyvet nyenek: Takács Ma- ..... 

Szocl.allsta szolgálati hely. RaUI·

, 

fi.as Népfront. 

. ....,7� ,..,.,,"' r:ia.nna Hajmáskér áll., Simon ·- -

1 

János Balatonszentgyörgy Vo&űt 
u. 22., Szabó Mária Veszprém-
külső áll., Csányi László tő:nt. - Hirtelen nem fa tudom, hogy lefekvés-
1';;':

h
il?'ei.Ie:o':su��;,1�· :t� 1!.ez készülődöm-e, vagy szolgálatba kell men-

pu. nem . •  , 

- Ezzel a mozdonyvezetővel ma;d csak be• 
hozzuk a száUitási lemaradásokat. 

(Pusztai Pál rajzai) 



Éljen április 4: 
hazánk felszabadulásának ünnepe! 

VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! 

A SZ ERVEZETT VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 

VU. 2VFOLYAM, '7. SZAM. Ára 40 fillér 1963. APRILIS Z. 

Szabadságunk 18. születésnapjára 
A 

hideg tél után minden tavasz megkönnyebbülést, egy kicsit felszabadulást is jelent. Ezerszeresen felszabadulást jelentett számunkra a fasizmus hosszú, sötét és embertelen évei után az a 18 évvel ezelőtti tavasz, 1945. tavasza. De nagy ára volt annak a tavasznak: százezernyi szovjet harcos és népünk legjobb fiainak élete. Elsősorban az ő emlékük előtt tisztelgünk kegyelettel, amikor április 4-ét ünnepeljük. Felszabadulásunk napja a magyar nép társadalmi, gazdasági elmaradottságának, szociális nyomorának végére tett pontot. A Horthy-fasizmus népellenes politikájának következményeként országunk földje kis híján nemzetünk sírja lett. Azok ci harcosok azonban, akik életüket hazánk függetlenségéért és a nép felemelkedéséért áldozták, nem hullatták vérüket hiába. A Szovjetuniónak a náci fasizmus és magyar csatlósai felett aratott győzelme megteremtette a lehetőségét annak, hogy hazánk végre független, szabad és demokratikus országgá váljék. Ezért felszabadulásunk évfordulója elsősorban hazánk függetlensége, nemzeti önállósága visszanyerésének ünnepe. Népünk évszázados óhajának beteljesülését hozta meg ez a nap. 
A felszabadulás óta eltelt 18 év - túlzás nélkül mond-hatjuk -, nagyobb fejlödést hozott népünk számára, mint korábban egy évszázad. A szocializmus alapjainak 

ellenforradalmat. Sikerült megvédeni népünk szabadságát, haladó vívmányait és a testvéri szocialista országok segítségével, pártunk helyes politikája nyomán ismét megszilárdult hazánkban a szocialista államhatalom. Kijavítottuk a korábbi hibákat, helyreállítottuk a törvényességet és pártunk őszinte, nyílt politikai légkört teremtett az országban. A helyes politika nyo1nán megerősödött a párt és a tömegek közötti bizalom. Lényegében ennek a folyamatnak volt szerves része és mindennél jobban bizonyító kifejezése az a nagyszerű és valóban meggyőző eredmény, amelyet a mezőgazdaság szocialista átszervezésében elértünk. Ezt a fejlődést összegezte pártunk VIII. kongresszusán 

-------------------------- lerakását hozták meg ezek az évek, az egykor kizsákmá

a. Központi Bizottság beszámolója. ,,Összefoglalva a szocializmus építésében eddig megtett út lényegét - mondotta Kádár János elvtárs a beszámolót ismertetve - megállapíthatjuk, hogy egész népgazdaságunkban osztatlanul uralkodóvá lettek a szocialista termelési viszonyok. Jelenleg a nemzeti jövedelem csaknem 96%-át a szocialista szektorban termelik. Az ipari termékek 89%-át szocialista 1.>állalatok állítják elő. A mezőgazdaságban a szántóterület mintegy 96%-át termelőszövetkezetek és állami gazdaságok művelik. Hazánkban nincsenek kizsákmányoló osztályok, amelyek mások munkáján élösködnek. Nincs mmi,.. kanélküliség, nincs létbizonytalanság. Dolgozóink a szocia� lista elosztás elvének megfelelően munkájuk szerint része� sülnek a termelt javakból." 
Nemzetközi konferenciákra készülnek 

a világ asszonyai 
Az idén két jelentős nemzetközi konferencián vesznek részt a világ asszonyai. Júniusban Moszkvában ül össze a. nők vildgkongr=ua.. Az év második felében pedig Bukarestben tanácskozik a. sza.k-41zervezet,e,k nemzetközi konterenciája a dolgozó nőkért. A moszkvai kongresszus legfőbb célja, hogy meghatározza 11 11ők feladatait korunkban az egyenjogúságért, a. békéért, az emberi haladásért, a gyermekek boldogulásáért folytatott harcban. A bukaresti konferencia értékeli majd a. dolgozó nők helyzetét mind a szocialista, mind a kapitalista. országokban. Felméri, hogy a sza.kszer'Vezetek mit tettel, a fenti célok eléréséért, és melyek a további tennivalók a. dolgozó 

re. Mozgósítsák a dolgozókat a. békéért, a. leszerelésért, a. gyannati és félgyarmati népek megsegítéséért irányuló akciókban, való részvételre. Heiyes módszere a nemzetközi kapcsolatok fokozásának a. levelezés. Nóbizottságaink a konferencia. előkészítésének időszakában vegyék fel a le1'1?lezési kapcsolatot a szocialista államok, a gyarmati és félgyarmati, valamint a kapitalista országok asszon�ival. A levelezési kapcsolat révén lehetöség nyílik arra, hogy ismertessék hogyan veszik ki részüket a szocializmus építéséből. A bukaresti konferencián a ma.g�r szervezett dolgozókat nyolctagú delegáció képviseli. 
nő!/;�:i�

e

;_ kongresszusán Nyugdíjasok kitüntetése elfogadott akcióprogram fon-tos feladatként jelölte meg a. Nyugá.llományt,a voo.ulá.sulk: al-11ók. részvételét a békeharcba.n �\ l�!;��ö=�
k
� és a sz,alcszervezeti munkában. Tanáesa MUNKA .€RDEMEREM ld-A bukaresti konferencia elő- �!t;"!=,. 

r��O:
t: az alábbi készítésének időszakában szak- Sólyom Ferenc v. főmurucames�zervezeti bizottságaink hasz- ter, Boorogkeresztú.-; 52abók1 Fenálják fel a taggyűléseket, nő- renc m. v. főellenőr. Marosdi Istgyú!éselcet, az aktfoaértekez- ;�u_:,-6i,óel�1Tu'1�t�f�; letehet, és csoportos beszélge- \ Fenyvest István v. főellenőr. Debléseket a békeharc fontosságá- recenf .Járműjavító; szentes! Bé1'l nak tudatosítására és a külpo- ��i'."'�k=�:1 �ft. �g:iittkaí események ismertetésé- ellen&: Debrecen Iga:r.gatóság. 

--··-··-··-··-·•-•1-••-··-,·-· 

A Landler Járműjavítóban a jó idő beálltával meggyorsult a 
kocsik javil;ása. Márciusban nemcsak a januári és februári 
lemaradás pótlását, ha.nem terven felül 100 kocsi javítását is 
Vá.llalták a dolgozók. A képen felújított hútóvagonok festését 

végzik az egyik szerelócsamokban. 
(MTI Foto - Lajos György felv.) 

nyolt milliók álmai valósultak meg. A munkásosztály szö-vetségben a dolgozó parasztsággal, marxista-leninista élcsapatától vezetve szívós politikai és gazdasági harcokban meghódította a hatalmat és elkezdte a szocializmus építését. Először a háborús sebeket kellett begyógyítani. Vasutasaink jól tudják, mennyi romot és roncsot kellett eltakarítani a felszabadulás után. Vasutunk járműparkjának java elpusztult vagy nyugatra hurcolták a menekülő fasiszták. Vasúti hídjaink közül úgyszólván egy sem maradt épségben és a jelentősebb csomópontok, állomások épületei is romokban voitak. Felszabadítóink segítsége, népünk alkotókészsége mégis lehetővé tette, hogy viszonylag rövid idő alatt a vasúton, miként gazdaságunk egyéb te1·ületein is, megteremtsük a munka új előfeltételeit. 
M unkásosztályunk alkotó lendülete egyenesvonalú és biztosnak ígérkező fejlődésnek indította országunkat. Ez a fe31ödés azonban az irreális gazdasági tervek, s e tervek teljesítése érdekében szükségtelenül alkalmazott adminisztratív eszközök, az osztályharc éleződése helytelen sztálini koncepciójának túlhajtása, kipróbált elvtársak törvénytelen elnémítása miatt törést szenvedett. Mindezek meggyengítették az épülő szocializmus hadállásait, megrendítették a dolgozók hitét a szocialista rendszerben, annak legfőbb - ,,mindent az emberért, mindent az ember javára" - célkitűzésében. A politikai torzulások, a munkáshatalom gyengüléséhez, a párt és a tömegek kapcsolatainak meglazulásához vezettek és a revizionista térhódításnak, a külső- és a belső ellenforradalmi erőknek kedveztek. Ez vezetett végül is az 1956-os ellenforradalomhoz. - Ismét a szovjet harcosok siettek népünk segítségére és a Magyar Szocialista Munkáspártban egyesült forradalmi erőkkel karöltve leverték az 

Elmondhatjuk, hogy népünk a szocializmus nemzet. közi erőivel összeforrva és rájuk rendületlenül támasz. kodva életének olyan korszakába lépett, amikor a szocializmus építésében elért vívmányai visszavonhatatlanok éa örökérvényűek. Nagy feladatok elött állunk. Országunk pártunk veze. tésével a szocializmus teljes felépítésének korszakába lépett. A további fejlődés nagysgerú lehetőségei nyíltak meg számunltra, s népünk élni akar ezekkel a lehetőségekkel. Kifejezésre jutott ez legutóbb az országgyűlési és tanácsválasztások eredményében, a Népfront jelöltjeire leadott szavazatok számában. De talán még ennél is jobban kifejezésre jutott a szocializmus akarása a tettekben megmutatkozó helytállásban. Az idei kemény tél nemcsak a vasutasokat tette próbára, hanem szinte kivétel nélkül valamennyi dolgozót. Emberek tíz- és százezrei harcoltak bányákban, vasutakon és országutakon, gépkocsikon és szerelőműhelyekben a termelés minden frontján a tervek teljesítésének biztosításáért. Ez a nagyszerű lendület további sikereink zálogát is jelenti, 
A 

szocializmus teljes felépítésének elengedhetetlen feltétele a béke. A Szovjetunió vezette béketábor a békés egymás mellett élés lenini elvét.alkalmazva eddig legyőzte a háború kirobbantására törekvő agresszív erőket. Látnunk kell azonban, hogy az imperialisták nem könnye11, nyugszanak bele a vereségbe, újra és újra megkísérlik, hogy rést üssenek, gyengítsék a béke erőit. E veszélyek elhárítása megköveteli a szocialista országok szoros egységét, szocialista rendünk állandó erősítését. Ezért fogadunk felszabadulásunk 18. évfordulóján rendíthetetlen hűséget szocialista hazánknak és hűséget a béke legfőbb védelmezőjének, örök szövetségesünknek, a Szovjetuniónak. 
Tervszerűen halad az árvíz rongálta Közlekedési dolgozók szolidaritása 

vasútvonalak helyreállítása a sztrájkoló francia bányászokkal 
A március első na,pjafüan 

hirlelen bekövetikezett olva
dlás nyomán a vasútvonalak 
menti mélyebb terephajlatak
ban. öiblözete'kbEl!J olyan nagy meDJIJyiségú belvíz gyűl,t ösz
sze. hogy a=kat a vasúti át
eresze!k nem tuditálk átbocsátani. A megduzzadt patalkok és belviziek salc helyen olkoz
tatlt káJr>t a vasú 1i pályában. 
Különösen veszélyes helyzet 
a:lakult lti a Zagyva. a Tarna, 
az h>ol11 ÉS a Zala folyók lllel1/tén. 

A vasútvonalak védel,mét számo6 helyen gátoHa, hogy a 
több év1iredes tapasztalat.ok 
alapján :nem használt ÉS a 
háború idején néhány megrong;á! t átereszt a vízügyi ha
tóságok hozzájárulásával az 
elmúlt években megszüntet
tek. Ilyen helyzet á;l,lt elő pél
dául a Budapest-Szob kö
zötti nemzetközi fővonalon, Dunakeszi ÉS Felsőgöd térsé
gében. 

A leg1lu,i1li!ku�bb helyzet 
március 10-e ÉS 20-a között ál:lt be. Ebben az időben több 

fővonalon ÉS mellekvolnam:n 
kerillrt sor forg:a,lomkorláJto.. 
zásra. illetve rövidebb. hosz
szabb időre tcljesen szünetel
tenni kellett a forgalmat. A 
fővonalak közüil. hat. a mel
lékvonalak közül pedig tizen
hét vasútv01I1alon okozott idő
leges zavart az á!rvíz. Egy vá
gányra ke11ett kor,látoznl a 
forgalmat a buda.pest-he-11lfesha.lmi vonalon GJ,órszentiván és Győr, valamint a budapest-s.zékesfehérvári vonalOill Kápolnásnyék ÉS Ag,írd 
körott. 

Ebben az időben kilenc fő
vanaaon és 18 mellJékvonalon 
került sor sebessé,g!korláto
zásra. A se�orlát<Yz.ásokat, ahogy az átárott és meg
ron,g:álódott pálya.részek lehe
tővé teszik. folyamatosa.n fel
számolják a pá.lyafenntartáisj S7.0lgálat do.]gozói. 

A pályafenmtartási és pá
lyaépítési szakosztálynál szer
zett értesülések szerint a vo
nalak ren<llbehozása erötelje
sen folyik. 

A Szállftá.si, Kikötői és Ha- azt je'.enti, hogy minden műMs . .a.ti Dolgozók Szakszerve- sza'k kezdetén két órát sztrájzeteinek Nemzetközi Szö1'1?t- kolnak. sége március 8-án a sztráj- A Szovjetunióban K!aipe-
koló francia bányászok da, Vennspils, Riga, Li_ie-
irántj szolidaritásra hívta paja, Ogyessza dokkmunká-
fel a szövetséghez tartozó sai szintén úgy határoztak, 
szakszervezetek dolgozóit. A hogy egyetlen sz,énszállitó 
felhívás sreles viss-zhangra hajót sem raknak meg fran
taláJt. A március 1 óta tö- ciaországi rendeltetéssel. 
retlen egységben sztrájkoló Olaszországban a CGIL-hez 
francia bányászok támoga- csatlakozott szakszervezetek 
tására Európa-szerte meg- szintén szolidarit.;sukról biz
mozdultak a dolgoz.ólk. tosították a francia bányá-

Szakmánk dolgozói Fran- szokat. Szol'dariMsi gyűlést ciaországban :reszt vettek a tartottak többek között Ge
marcius 5-i országos mun- novában, Savoniban, Firen-
kabeszüntetésben, amellyel '1.'ében, Bo!.oanában, Rómá-
kinyilatkoztatták eltökéltsé- ban. 
güket, hogy támogatják a A Nimiet Demokratikus 
bányászok harcát. Dunquerlo- Köztársaságban a val'utasok ben a dok!kmunkások szoli- szakszervezetének elnöke rá
daritási munkabeszüntetése- dióbeszédben hívta fel a 
ket tartottak és megtagad- vasutasokat a francia bányá
ták a szénszállító haiók 'ki- szck támogatására. 
ralkását. LA. Rochelle-ben a A magyar vasutasok a táv
szénkirakás megtagadásán túl iratok százait küldték a 
egynapi alapfizetésüket ad- francia kormányhoz. a fran
tálk a dolgorok a bányá- cia bányászokhoz. amelyben 
szoknak. A vasutamk már- "gvr�zt követelik a bányá
cius 12-én kétórás orszá- •zok bérkövetel.§•�;nek te!je
gos sztr;ájkot tartottak. Már- sítését. rrásr<'szt szolid�ritá
cius 27-én pedig megkezd- , •ukról biztooítják a sztrájték a mozeósztrájkot, ami kolókat. 
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,·ezeti bizottsága, a főmérnök hetö szak.-éleményig el- ellenőrzik, hogy az elfogadott I ka.sa�adeIT1;iat szerveztek Sze-
1 , • 

l , d" és a főtechnológus felüh-izs- jutunk. Kétszeresen jelent- újításokat alkalmazzák-e a ged �loma�. lLTIJká ak d
. . U.gy élünk mint egy nagy csa a 

galta az úji!ási mozgalom kcznek ezek a személycserék műhelyekben. 1 
A LOrga _ m_, , 5 a e . 1 

' '  
helyzetét. idején. Lassítják az újítással Végül arra kértünk választ, nua e�ő 

1 
.. el���asát tan<;� Pécs áU.omiú;on a legjobb 1 - Biza!micsoporto-mhoz 23 

Többi között megá!lapítol- <isszefüggő, elengedhetetlen hogy milyen propagandával Im,re . oie �e·:': . a 
t 

as
�ta szaikszervereti bizalmiak kö- dolgozó tartozik - mond1a. 

ták. hogy az újítások köre ki- ádminisztraciós munkút. s népszerűsítik az újítási mun- �oosztry !e'·e1�oo.1� ar�o 
zött emlegetlk özv. Cserép - Soka,i 1,agyunk: mégis ú_glJ 

terjed az üzem minden terü- veszélyez!etik azt a 30 napos kát. on':t . oz ,_e si 
1
r

v
_ e

; 
a 

Györgynét aki mint rakszer- éWnk itt a raktarban. mint 
Jelére, s szinte valamennyi terminust. mely idő alatt - Nagy gondot fordítunk 12 ora3 , von':tfor.í/,:1 :"' � r� számadó dolgozik. I egy naQIJ csa,Uí.d. A'.'. embc·rek 
dolgozó ügyévé vált. Az úji- egy-egy javaslatot az elbírá- erre - felelte. - A termelési I. sz:;ep� � �e�-ysege

t
.
· cim. 

1 
Ez a sok nehézséget. meg- s=eretnek, ni,egbe9su!1_wk

..

.

. 

Ha 
tók, fel lalálúk ügyes-bajos I lásig el kell készíteni. tanácskozásokon állandó és , m u.rtl!:"s

a
'k e;r .; e 

�h 
argy� próbá1tatást kiállt assumy. 1 valakincfo -problemaia • van, 

beható vita tárgya a techni-
1 

°; _ :i- ,t em
!

an . A r. aki 1 1  éve egyedül neveli két bizalommal fo,rd�t hoz_zam. _ 
kal !on-adalmárok ügye. Itt, � 

1 
� � cime. 

· t tJ�
--
� gyermekét a munkában de- - Hogyan, mivel vn1.a ki 

nemegyszer kell a törvények .. � e a as'!' a vasu � -

, 
rekasan �egáhlia a helyét. ezt a bizalmat? 

és rendeletek megmagyarázá- 1 U(llJi liely,zeteri:ek . alakutásara 
Jellemző :munikájára az , - Talán azzal. hogu én i.s 

sa árán téves nézeteket elosz-
1 

volt. Ezt_ az .e1oadaS\ dr. Szabó gyík ellen. 
őr meg jegyzése: 

I 
nawon szeretem az embere-

latnunk. Ttbo,r �Ul1'.acsos �•rtotta. 
e � N ·s tudom minek. ket és szívesen segítek nekik 

Az előadasok ula,n a dolgo- em._ 1 • : . . 1 •· b ·os dolgaikban 
500 példányban kiadtuk a zó'k kérdéseket tehetnek fel jövök én ,de elJ.enorzzm. hi-

1 
u.gues- aJ . • 

· 
. 

járműjavító feladat.ter\·ét. 1 és a szak.problémák legjobb szen itt mindig rendbe-n van - Tud1a. az. �let so/c mm, 

• .. ismerőitől kapnalk útbaigazí- minden. j denre me11tanitJ<1. _az embert 
De_ nem ele�edtunk �eg eny-

, brul-t. A Csong,ád megyei bi- De Cserép Györgyné :nem- - folytatta kis szunet u�. 
ny1vel. PlakatoJ<:'kal , roplapok- ~«-� nikc •akad"rniák- csak szolgálati !helyén dolgo- , - Amilwr elvesztettem a fer
k 1 · es faü feliratokkal z.,..,..,.,g a mu as -

6 · t ·s magamra maradtam a · .szu, _ . , ' kal jelentős segítséget ad a I zik dicséretesen. Szerteágaz 1en1; e . . . szeml�lteto f?tomontázso�- dolgozók m
unikájához. 1 munkája , családi gondjai a ket gyerekkel: nekem 1s 10!-

kal. otletes grafikonokkal 1s Dr Bá.nkfalvy Gyula mellett a közügyek in!ézésére esett. hog-u segitettek az cm, 
igyekszünk felkelteni a még • 

Szeged I is rends:,,eresen időt szakít. berek. s-emtet;t o. szakszert·e-
szunnyadó érdeklődést az zeti bizottság. Nagyon jól jÖtt 
újítások iránt. --------------- a kko,r a ser,ítséq. 

Szeretnénk ezzel elérni Igen. a gondok, bajok or, 
mondotta befejezésül Bátorfi 1 

MILYEN LEGYEN vosl.ásához mindig jól jön a 
József -, hogy sok olyan 1 , baráti., elvtársi segíts.ég. Cse-
sza:kvéleményezőnk legyen, 

Á BJZALl\·fJAK ffiÁNYÍT ÁSA? répnoét is ez a tudat késztette A St-i!"ccz. Foth, Ko\•á(:5, S�á.cs _újító�égyes h�ll�é:!'anyag- mint Rolényi János, Gal l ina , n arra hogy a maga módján bol sz1.>rikesdett.e a kepen lathato belso menetvago gepet. 1 Ferenc. Szabó János, Stoll Ede . . erejéhez mérten ó is segítsei-: • . . • . . technoló:ru ok · Kardos Tibor Véleménvem szennt a bi- Té,·ed az a szakszervezeti bi-
.- I· ak Az elt lt t'  dolgainak. panaszamak mteze- Sok gondot okozott az 1s 

K 1 . j .
s 

, 111 
• 

Jó' zalmihálózat helyes kiépítése zottság, amelyik úgy gondol- mas�,n i' · 
t .': 

b
iz es

:lmi
z: 

sél, azok orvoslását segítik a - folytatta -, hogy az újí- ; a �r anos, ogyorossy . ." , _ . ·t I ak h kodik, hogy a bizalrn.itan- tendo a a1 - nuota 1� , 
szakemberek szakvéleményük tási .iroda dolgozóinak mun- ::se/ es KocSts Ferenc mémo- alap, eto .íel.té e e ann 

·a1' • 

0
?tY f 1 megtartásával már - erre nagyon sok l_ehetoseg ' 

k""k• olvan ·,i· itóinl· mint Hu I telJes mertékben me!!"li osi • 0 yam k " · 1.1. t t  lelkiismeretes kialakításá,·al ,  káját nem tudtuk időzíteni, 0• • • •  t '• ,. • -
• t ·

-
� k VI eleget tett az oktatás követel· , ma'"'oro · a be,·eze!ésig történő támo- periódusokra bontani. Szal,- 1 �-'" j;z.sef_ teke�:sel�-:�nda 

j ;'.as�k /z
z�sz��!���ának � ményének. A bizalmiakat fel- - 19;;2-ben biztak meg 11 

gatással . véleményezés. az elbírált ' wa '.' m?veze .0: a
_.1 J

a
- -?

n 
t

e
?aJ·

u 
munkájára vonat- adatról feladatra ki kell ok- ra,J.:.sze,·számadói_ fela,dat ellá-

Ho�szú utat tesznek meg a 1 _ügyek a?mini�zt.rációja, �nz- vaslatai �untig Jol !�olgofot 1 ��� ��s�t- A létszámtól füg- tatni. Helytelen az .a módsze:, tásáva_i -:-- emlekszik viss2'.1: 
benruitott Javaslatok. Jelle- ugy, mtezkedesek megtétele . �•. pon osa. ·. 5 a_ · cse_ e 

l etl .. 1 hogy csak felsoroljak a lenm- - Al,ff ismerkedtem 1�eg u, 
güktől függően megjárják a sok időt emészt fel , egy hó- 1 vok�éggel �- (>ZlV'";SCn ,esz- g enu 

valókat. , beosztasommal. a raktar dol-
szerkesztési, a technológiai I nap kevés rájuk. A szakszer- ! nek reszt a ki_v , telezesb':n · .. jó, ha minden munkacso- A a he)ves ha a fela.da- J (JOZÓi máris bizalrninalc vá-

ztá l ,. . - . 
t l . . . 

1 ti. b. ti · · t tt -. · 2 OOO OOO fonnt nem kis osz- . . űk"" 
z , , '-·-t ttak os J ,, az enn e t uzemrc- veze 1zo sag sie e segitse-

I D ak . J . _ _ portban b1zalm1 m ·o- tok meghatározásakor a =~ o • 
szeket. az elökal kuJációt, az . günk--re. Javaslatára szeg

tó
._ . .

d
A
! 

�m 
k

eszi
t·· 

armt! 
dik végrehajtás módszereiről Jó munkája el.ismen'.,,éül 

elbrr• ·· 1  · t tb J 11 ő k"' 1 Jav, 0 gozoma oprenge- · 
· · 1 9"6 b k · k·t ·· t •-'--a as 5 · e emz a o- egy szak,·éleményezó csak · " 't · t •ék , ' ge „ y- is eligazítast kapnak a b1- � - an ormany i un e=re 

rültekinto munkára. hogv alig · · 
« 

se, __ uJ i 0. e� e!l) � a�an Ha ugyanis egy bizalmi hoz zalmiak javasolták: Munka Érdem-
van a vállalatnak olyar"i mű- abban az es�tben fo.,�al- Ja; ro,:d 1d? �

Jatt ert el ilyen több munkacsoport tartozik, 
, _ :  . . 1 érem kitüntetést kapott és 

szaki embere, aki ne folyt vol- 1 kozhat egy uggyel negy szep ei edmen) t. • nehezebb a bizalmi dolga. Ne'.11 lehet egyet.ertem azzal mé" ugyanabban az és"ben 
na bele a szak,·éleménvezés '

1 

napnál tonibb, ha kifogá- Arra _ kel_! ebben __ az esztendo-
Nem tudja rendszeresen meg- ,t _módszerrel,. hogy a �1zal- , 

tagja lett a szakszervezet 
1 l l - · ot 1 · k · · · b. · t t 1 1 · · a.i O tály ben 1s törekedmuk, hogy az ta . t

. 
t k zl I t nuakkal valo foglalkozas a k .. l ,  t - . 

. 
el Az e e osse0 e Jes mun ·uia a. sa a . . , ec mo ogi sz alkotás ízét, örömét még több tar m a csopor ':r � e e _e , legtöbb helyen a haYonta ozpon 1 veze oseg:'n. •e . 

Az e1_-edmén_vek biz�atóak. vezetöJe elfogadhatónak munkás3al, műszaki dolgozó-
! 

nem !ud a tagok �yes-baJos egyszer megtartott "bizalmi- ellenforr�dal?m ut,rn1 evek-
Az elmult kel eszlendo alatl 

I 
ta.rtja. 1 . rt " k  eg k •a- dolgaJVal megfeleloen foglal- . 

·t k zl t ·  k •l " t z „k A ben a nolanacsban 1s aktn an 
. .  .. . . . .. . va, isme esse m _ . apJ kozni és még kevésbé tud e1 e e _ e 1 e .ot a o. za . tevékenykedett. a JannuJav1to kozel ket- Ezenkívül minden hónap el- nak szárnyakat azáltal. hogy . . . . , "d" f 1 d _ bizalm1akkal állandoan kell 1 

. . millió_ !ori•�t érié>��. �cg- sö és harmadik  hetében elbí- a.z alkotás iránti vá?Y testet , ver riaJtaru hatan os e a a (oglalk?zniok '.3 _szakszervezeti _ Moot_ 1s";et szakszer��eti 
takaritast e� el UJ1tások- rálásra ülünk össze. Ez:knek oltYe. uJabb eredme:iyekben 

I 
to ,a bizottsa_!t tagJamalc , Helyes, 1 1;>1za�Il;- �epes �P�iJ.ab� 

kat. megtartásáert maga a 1otech- Jelentkezzen a dolgozo ember Fontos a bizalmiak rend- ha ebbol a szempontbol a ve- evel, ota igen . )O kozo� 
De nemcsak gazdasági kér- nológus vállalt felel&.sséget. és népgazdaságunk javára. 1 szeres oktatása, aktivizá- zetőség tagjai magukra \'ál- 1 s:e1lem uraJqcodi�. Ebben k.et-
désről Yan szó. ,(1-z újítók t.ö- Ugyanakkor az szb mellett Sz. I. lása. lalják a bizalmiak egy-egy segtelen nagy resze van . an-
!!l{Vései! úgy kell tekinteni. ____________________________ csoportjával rnló foglalkozást. nak. hogy sokat foglalkozik a 

11,int a dolgozók tudatos alko- Véleményen, szerint dolgozók. különösen a fiata-
tó 1e,·éke:iységét, a szoc,aliz-

� 

a bizalmiakat olyan idő- lOlk prnblémáh:a1: Amik_or a 
mus anyagi. műszaki alapjai 

rza�'tlf„ tehe,••-o„r1· teru4n '4'••1 közönként kell összehírni. b;•zalmi mu1;.karol i:,eszélge�-
lerakásának m<?@g}·onítására. J, I. I. 1 "1(1 •�. i,1,1 1,fk, ahogy azt a feladatok tun.k , a _ tagdiibesze<lcs 15 szo-
Vagyis a szocialista munka- megkívánják. ba ken1lt. Ezzel kapcsolatban 

elmondta, hogy nelu sohasem \'erseny és az újító- és felta-
, A h" ' t 1· f I t te mele' st a misk le' 'a' mu"'av ·to'ban Természetesen havonta leg- k.ell menni a tagdíj után. A lal_ói mozgalom egys _ _ ég_éröl van hyag 1any ga O Ja a O yama OS r O I J r J I ala"bb • egyszer táJ"ékoztatni . csoportjába tartozó dolgozók 

s�o, amely a , sz�cia_l,st� épt- i A kemény 1él. a fagyos. hó-
1 

állásával nincs baj. Annál 1• sát, 62 teherkocsi fővizsgá_iát és '  ke}l . o�et az alapszervezet minden hónap 14-én a déli les t�dal�s '01\�t - Je:'( -
1 
l\I:t 

I f
úvásos ict°i;járás ne1.;,csak a több problémát okoz az anyag- 18 teherkocsi középjavítását l 

elott_ allo legfon!�abb fe}ada- órákban helyébe viszik a tag
hem ' on e enne ' igaz,, JO az. io:-galomban okozol l fennaka- h iány é$ a javításra kerülő k0- 1 ,·égezték el terven felül. Az tok�ol. Ez a taJekoztatas 

.
s� d íjat. Elmaradás nincs. A ren-ogy , . • . . 1 dást. hanem a jármüjavilók- esik terszeni!!en beadása . A üzem dolgozói az idén sem leg,en s�blo1;os, hanem ig,_e det - ah,()gy ö mondta -

az UJel't munk.al�odoknak b:>n is akadályozta a mozdo- ·1 1 1 -es sorozatú  gőzmozdonyok- akarnak szégyent ,·allam. 1 kezzen JO módszereket adm. mindenkinek be kell tartani. 
� . a te,·-:k�nyseg l 40 OO 1 1vok és kocsi k javitasát . hoz sokáig nem ,·olt kerékab- j Kocsárdi Tibor Nem roosz módsz.er! lonnL egy1.>tu hasznot ho-

l 

Hogyan alakult a termelés roncsunk, a 342-es gepek ja\"Í- (visi) Bp. Déü Műszak. V. F. 
MU. az év első két 11-0napjá ban a i lása pedig gőzhenger hiánya I Jól indult az 196:l-ds év is 103 esztendős misko!ct Já rmű- j miatt ul1köz1k nehézségbe. 

Már �z ,  é\" . első _ ket  hónapjá- 1adtóba n ?  f Most_ legtobb gondot_ a }i_e.n��- , 

Művészek vallomása munkásoknak 
ban �� u;_1lassal _ _  iel�1_1t-keztek_ � j _ A zord időjárás nálunk is 1�l_t .aru,  � csapagy_ l,enokes,

,
u

munkasok. mu,zak1ak. Ka1. sc-k nehézséget okozot t _ lel, es a saegecs lua nya okoz.a. 
hogy az utóbbi időkben több-

, 
rrwndotta Gedeon Béla a vál- Az anyaghiánynál is nagyobb 

ször cserélt gazdát az_ újítási la.lat főmérnöke. _ É�'i ter- baj . hogy_ j�enl�g- ni_ncs .a� 
irnda . . A gyal��:·1

. 
szemel:i;c�ei.:e vi.inket 99,92. termelékenységi l i.:zc": _ler�lel'.?: �onzs_g�ra va�o Közel két éYe történt. hogy I gád tagjai érdeklődnek a mü- egymástól. Kapcsolatuk 1onsszaaat az UJJtasok mtezese- , tervünket pedig 99.08 százalék- t�he> l,ocs1. J:C0:.ePJ�vitasra va- két szobrászművész. Kanwt-

1 
vészetek iránt - ez ma már yábbi erősöd-és-ét jelentette a 

re. az újítókedn:e. 1 ra tcljesite,lük. Az idei tél sok ro is csak nehar.y all. 
say István Munkácsy-díja� és nálunk természetes - és a március 21-én megnyitott 

�1it mond B�torfi_ Józs�f 
j 

borsot tört az orrunk alá . Kü- l llyen körülmények között Pándi Kiss János tagja lett a művészek i;; fokozott figve- képzőmüvészeti kiállítás a 
muszaki fot1szt, UJ1las1 megb,- lönösen sok bajjal járt a ko-

, 
,:alóban nem lehet ter-Yszerüen úrndler Já.rműjat:ító két leg-

1 
lemmel fordulnak a munká- Landler Járműjavító művelőzotL ezzel _kapcsolatban ? ; esik beállítása. Szcrelúcsarno- dolgozni. Ha közelebbről is jobb swcialista brigádjának. sok mindennapi élete. erófe- dési otthonában . Ez alkalom-

- !°'-2 ugymenet sok_akna.k kaink kicsik és korszerütlenek. megnézzük a problémát, k.ide- Kamotsay István, Bánhegyi szítései felé. Kamotsay István ma! újra találkoztak a müvé-
kedvet szegi. . A . szak\'eleme- J Émiatt a teherkocsi-javítások J rül, hogy a forgalom nem min- szek és a szocialista brigádok 
nye�c nen:. mmd1g pontos_ak, 

1 tekintelyes részét kénytelenel, 1 dig tudja t ervszerűen javítás- tagjai .  
e?yertelmuek. Gyakran szuk- vagyunk a szabad ég alatt ,·é- ra adni a kocsikat. A Miskolc - Nagyon tetszik a ld.á//.i-
seges szemelyes eszmecsere gczrn.  t iszai pályaudva ron. ugyanis I tás mon dotta Bánhegyi 

1 - Hány teherkocsi ja vitásá- megfelelő tároló ,·ágány és ko- József brigádvezető. Re-

Köszönet és hírtilat 
,·al maradt adós a vállalat ? csimosó hiányában hosszú idöt méljük, e= még jobban fel-

1 
- Sajnos 66 kocsi javítását vesz igénybe a piszkosan befu- l 

kelti üzemünk do!gozóiban a 
Pem teljesítettük. Viszont 4 : L, kocsik tisztítása. Egy-egy képzőművészet iránti érdek-

Bensőséges ü nne pség kere-

1 

gép középjavítását kiszabáson 
I 
önürítős kocsiból nemegyszer 

1 
!ödést. Szeretnénk most ntá1' 

tében búc.;úztatták Mura- felül elv>ég.eztük. tübb mázsára való vasércet. megvalásita ni régi tervünket 
keresztúr áUomáso,i Pa!otás , -. Mi�o�ra t•árható a le ma- 1 szenet kell kitakarítl.lni. Amig az üzemi m un krú;-művészi 
József. Béli Jó:;sef és Imre ' 1·adas potlasa? a kocsikat k.i nem hsztitják a klub lét1·elwzásá.t. 
Sándor �asutasc-kat. akik kö- l - Ha ,·alami rendkí\"üli ese- 1 júrműjavító nem ,·eszi át jan-

1 
- Alkotásainkka! a dolgozó 

;;el négy év1;zedes szolgtíLat n1Cnr közbe nem jön. márci-
1 

tásra. emberelchez kívánunk szólni. 
után nuu.Qdijba vomlltak. us végéig sikerül törleszteni Ehhez olyan eszközöket a/-
Láthatóan jólesett nekik. az a az adósságot. Előbb szerettük 

900 tonna helyett 386 ko.lmcizunk. am.e 1 yek műd· 
szeretet, aniellyel munkatár- volna, de február közepén fe- sziek és kifejező erejük is 
saik, i-e:::.::töik körülvették lettes szerveink 1 10 teherkocsi 1 1·an, s ezt megértik r, dolgozó 
oket e,en a napon. !.ii>épjavítását írták elő terven Elmondotta a ,•állalat fömér- e mberek. Nagyon örülünk an· 

Külön kös:önet illeti Mura- ; felül. Ez\ a_ f<:ladatot a_ megsza-
1 �

ö.k� .,a�t- is; h_ogy a . :eh.erlw�si nak, hogy a vasut2sszaks:::er-
keresztúr á!lomás szakoze rve- ' bot t  hafandore, március 1 5-re b} a:t'!s�ia. es atalalotásara tor- vezet és az iizem vezetősége 
zeti bizottságát. amiél"t nem / l<'l,jesítettük. 1 teno ataUassal alaposan meg- segít.ette e k;állítás mPgrenie-
te!.edkezett meg a ny1,adífba I A márciusrn kiszabott gőz- 1 n,Jveksz,k az anya!lfel}"la�zna- . . . . . . . . . zését. mert ére izük. hogy ez-
vonulók megjutalmazásáról. és I mozdonyja\"itási tervünkkel lus. Hengerelt arubol pe!daul a A kialblas megny1tasa utan Karuotsay lstvan l\lunkácsy-díjas ::el sil�rül köze!-zbb hozni 
díjmentes. kétheti  üdü!isre ne_m _tudunk halárid�re . ell�é- j h�i'.·ma�•� negY.·edene a terme- 1 szobrászművész Bánhegyi József és Lencsés Károly szocialista művészetünket a mu.nkások-
szól-0 beutolót adott nekik . • 1 sn· ln i - folytat! a _fo1;1<;r�ok, 1�.s, te� v 

.
szellnt OOO tonna a , 

brigádvezető beszélget. hoz. - mondta Pándi Kiss 
Bírálni 7cell i·i.s:ont a Gu"- -:- 4-;-5 mo.zdony Jav1t'."sa�'al ' arhato �zül,�églet. Az anyag- 1 • • _ _ • • _ . • János. 

kényes á.llomási s;;:akszerve- J atcsus:unk apnlisra. Etlol fug. 
1 

t�,1-v ugya:>2kkor csak 386 ton- Jo:s':f _eszterga.lyo� szoc,altsta 

I 
es Pan_d, . Kim .Tanos azok közé A kiállításon bemutatott 24 

zeii bizottsáqot. A T.ö=elmú!t-
1

· gellcnul a mozdonyosztályon nat ír elo. bngad3aval. Pand1 Kiss János a szocialista gondolkodású ha- szobor és dombormű nagyon 
ban Gyékényese n is ll JJugdíj- ,:,prilis l-től megkezdjük az át- 1 Ezen fel!é!lenül változtatni pedig Lencsés Kirol.y kocsija- !adó mü,·észek közé tartozik. tetszett a látogatókna k a jár
ba ment wáhánu va:.utas, akik J ailást . a teherk?cs(I, . álala�itá- 1 kell mert így elem kizárt do- víló brigádjával kötött szoros akik. életük . céljának tekintik müjavitó dolgozóinak, akik el· 
szintén lelkiismeretes. oda-

, 
sura. i llet,:e. g.7artasura. Valla- 1 log ' lwgy a miskolci jármüja- barátságot. s lett tiszteletbeli a . nep szo_l_gal'.3tát a képzőmü- is-mer-éssel nyilatkoztak a két 

adó munkát t·égeztek évti:e- la tunk ::1 Jovoben _ne1;1_ foglal- 1 vító teljesíteni tudja éves ter- brigádtag. veszet te:·ul_etén. műv�sz eddigi munkásságáról. 
deken át. A szaksze rvezeti I 

l«JZ1k gozmozdonY3av1tassal. 1 vft. Nem céltalan barátkozás � .szociahs!a bri�ád?k és a Reméljük. )egközelebbi ki�í-
bi=ottság megfeLedkez.ett a 

'k , , . . volt ez A - • k é muveszek mar eddig 1s g,·ak- tásukon mar olyan alkotaso-
búcsúztató megrendeú.sérő1, 1 Kocs, ra varnak 1 . A Yal!alat 1 962-ben egesz 1 • • muvesze s . a ran találkoztak. A művészek kat .is bemutatnak, amelyek 
pedi/1 e rre fot-t 1Vllna le/,ntó-

1 , . . ev_es .. "iszonylat_ban élüzem 
I 

munkasok egY,aránt tudtak, 
1 

felkeresté�< a műhelyt, a mun-
1 

egy k icsit közelebbről fejezik 
sége. Vár(alvi Gyula, . A ne�ezscgek a tellcl nei:n I s'.'�n! fo}oit telJesitette a �erve_t. hogy m1ert _kozele:1'1�k eg)'.- kások mute!·emlátogatást tet- ki kapcsolataikat a két szocia-

Gyékényes ertek ,·eget. A dolgozok hozza- Negy gozmozdony nagy3av1ta- máshoZ, A ket szocialista bn- tek. Mindket fél sokat tanult lista brigáddal. 
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, ,Pgtol juk a tél okozta szállítási lemaradást" Ahol már rendszeres a vasárnapi rakodás 
- ígérik Mohács állom6son 1 LÁTOG.4- TÁS SALGÓTARJ.4.N-KÜLSÓ P,,ÍLY.4.UDVARO,VI 

Mohács íejáll?más. de ne- lwt fogju/, felh?-sznál_ni: ame- 1 áUomás�,:i az_ üzemek szállítá- Jó eredményt értek el tavaly 
I 
könyvre mutatva. - Ebben is ve,Jietnenk ve

. 
gállom_ásnak _,s. lyek�en a szén es a ko erkezik s, e_loado1. 1111 1s talalkoztunk 

I Salgótarján-külsö pályaudvar az áll, hogy a síktolatással ren\'éges�akad itt a v��u.! n�k, L_tl- Mohacsra . Yeluk. fe?•1/v_es !er�nc ne�- dolgozói. Bizonyítsu k  ezt né- delkező pályaudvarok gazdaját állJa a Duna. Kul_onos _ _  al- -:-- _Mlll'.en a kapcsolat a csak szálltt.ás1 eloa�o a Moha- 1 hány számadattal. ságos kocsifeldolgozó képessege l•mlás ez. Csonka �·a!lanya, ugy szalltttato felekk<:,(? cs, Farostle�ez_gyar�a1t, ha-

1 

A tehervonatok menetrend- napi 3-400 kocsi. Ml tá':'olodnak egy�as_tol, m_int a 1 � "!"ltalaban ;onak mo;nd- ':cm m1v_e1 ':'n.'.1110 va�utu�emuk szerüsége 9o_18 százalékos vol_t, naponta. 700_800 kocsit c7etny1tott leg) ezo lapJai. S I hato. ae nem vagyunk elege- , an, a "\asutuzem "\ezetoJe 1s. 
a személyvonatoké 99 81 sza- d .. k íkt latással ezek a vágányok a viz. partj�- dettek. A napokb�n tartunk E_:lm?ndotta._ h':'gy tavai)'._ áp1:i- zal.ék. A vonatközlekedési ter-

ren ezun s O 
ig futnak, hogy az uszalyokrol l, omplexbrigad e rtekezletet, 11s ota szoc,altsta szerzödesuk vet 99 1 százalékra teljesítették. Dolgozóink minden elismerést 
könnyebb legy<'n átrakni az amelyen képl'iselteti magát a van az allc,,nással. Az állom:IB ' megérdemelnek a jó eredmé-
11rut. 11,egyei tanács es a pártbizott- vállalta a faros-tlemezgyári A vállalt napi egy irány-

I 
nyekért. 

Hortobágyi Lajos állomásfö- ság i.s. ;\fegbeszél_iü.k szállítta- küldemények gyors átadását, a vonat helyett 467 irányYo-
r.ökkel a munk.'.ról, a feiada- tó fele i nkkel a TEE'l-1-t·onatok gyár pedig az időben való ra- natot indítotl,ak a múlt é.v-

1 Három szocialista brigád 
tolcról be,zélgettünk. ittditásával és egyéb rakodá- kodást. ben. 

- Nagyon kell igvekeznünk sr,1<1,a1 knpc'IO/.atos prob1éma- - Az idei télen is nagyon �-Iúszak.i normájukat a kocsi ki- - Eredményeinket csak úgy 
a rakodással. me rt 6,100 tonnás inkat. A legtöbb termelöszö- 1 sok segítséget kaptunk a mo- használásban 98,27 százalékra, I tudtuk elérni - vette át a szót 
kmarGdá�a t·an az iga::gató- eetkezet még nem s:::okott a hácsi állomástól - mondotta. a kocsitartózkodásban 82,49 Orosz István szb titkár -, 
lágunknak. Minden lehetöt gyors rakod.ásho::. Az éjjeli és 1 - Szénhiány miatt a . leállás , százalékra teljesítették. hogy m!n�három tur a szoci-
tnegteszü.nk, hogy pótoljuk a a vasárnapi rakodást6l a válla- veszélye fenyegette gya runkat. 1 -:- Hogyan_ álln�. mo�t, az I altsta c1mert versenyzett. A 
t�l okozta szállítási lemaradást latok l1ú:::ódoznak. Szívesebben A vasú.t, ha más vonat nem elso negyedev vegen es ho- j március 6-án megtartott ter-
- kezdt.c a::: állomásfőnök. f;zeti� a k?csiállá�pénzt, mint . volt, s:::emélyL•onatt_al továbbí- j gy'.1n j�vítják a s�llítási �red- melési . ta11�csk?zás jóváhag�ta 

- Melyek a legfontosabb a ·!.'asarnap, ra_ kodassal kapcs0- 1 totta a s
_
zenet Mo_h�csra. A fa- n:enyeke_t? - Eno}- b:szelg':'t-

, 
az_ erteke�est e;i ezzel K?vacs 

leladatok? lctos többletkö!t.�éget. I lyen 1·ostlemez berakasara alkal-

1

ttlnk Czikora lstva n  alloma�- Pt.l, Kemeny Sandor és Sandor 
s.�empontból nag11 s::ükség van I mas volt Gh é.� Gzk _kocsfkat fiír.ökhe:yette�sel, ,Oros� Is_tvan Pál brigádjai _e_lsőizben_ nyer-

- Jelezték, 1,ogy a napok- a telt:i lágosításra. is minden esetben btztositot- szb tttkarral es Hamon Karoly 
I 

ték el ezt a kituntető c,met. A 
\_ban t·i::;b t'>n több. m•11! 4 ezer tá k részünkre intézővel. az állomás II .  szak- versenyt folytatják és a keres-
rtorma műtrágya érkezik Mo- Elmondotta az állomásiönök, A Mohácsi Téglagyár is a csoportos tartalékosáva1. keclelmi ,  valamint a szállit-
fluicsra. Ennek atrakására már hogv a jó erecim:nyekben nagy

! 
leg-jobb szállitófelek. közé tar-

S k f lh I 
, mlnyozási dolgozókból alakult 

·»1egtettülc a s:iikséges e!öké- része van az AKÖV. a hajózás. tozik. Szállítási előadója. Ec- ' O a e a moiott aru h1'rom bligád csatlakozott hoz-
születeket. A hajótól 40 mé- a Ter-ményraktá rozá.'ti Vállalat kert József nyolc é,•e látja el 

1 
- Az idei nehéz tél, a for- zájuk. 

tcrre elhelyezhető vagonokba és a Mohácsi Farostlemezgyár munkaköz·ét. galmi korlátozások a ml mun- A pályaudvar intézkedési 
,z,Hlitószalag segítségét·el jut- �egitség�n°k. l¼d g minden \'a- - Igyekszünk segíteni a t:a- kánkat is visszaveteU;ék - te;·ve részletesen tartalmazza 
tatjuk, e! a műtrágyás zsáko- s,\rnap indítottak eg_v-egy ezer sutasok munkáját. hi.szen kö- kezdte Czikora István. A sal- az állomás idei tervével kap
kat. Naponta legalább 25 va- tonnás dombó1:ári irá:_1yvona- zbsek az érdekein k. T�gI�gyá-

1 
gótarjani  ipari_üzemekb':n r�n- csolatos feladatokat. A kocsi

gont kell m.egralmunk mütrá- tot. Tm·ab· sainos elofordult rnnk tavaly egyetlen ora, ko- ge:eg elszallJtasra váro aru kihasználási eredmény javí
gyaool. RendJ:ivüli sürgós ez a J néhány keresztszállítás is. A csiál/.á.spé'llzt 11em fizetett. Va- halmozódott fel. Az ü veggyár- tása céljából a kocsik gondo
tnunk.a. Az építkezésekhez na- l\-/ohácssziget, ÁG részére ér- sárna])011ként 8-10 kocsit ra• 1 bun nemcsak a raktárakat, ha- sabb wílogatását, hordképessé
ponta 40-50 !'agon dunai ka- ké:rett árut például No.g11ba- kunk meg téglára! - hallot- nem a kullúrtermel is megtöl- gük jobb kihasználását írja 
vícsot kell szóllítanu nk. racská ra szállitol!ak ,·a úton. tuk Eckert Józseftól. tötte már a téli hónapokban elő a terv. 

- Lesz-e elegendő kocsi a 1 66 k.ilomé•ert tett meg vas- Az állomásfőnöktől tudtuk gyártott hárommillió darab 
tzallitásokhoz? úton az áru, holott közúton �ak meg, hogy a szállítási előadók palack. A Zománcipari Mút'ek 

- A rakt·a rakott módszer- 22 km a távolság. Az idén n,últ évi versenyét Eckert Jó- raktárai ugya11csak megteltek. 
rei ig)leksz

. 
ünk megolda ni e:::t ele

.
jét akarják venni az ilyen z�ef nyerte - nem érdemtele-

1 

Sok_ �zállitl;rli valója v� . a_z 
a problémát. A dunai kadcs I esetnek. 1 nul. Acelárugyarnak 1s. Az epito-
azá!Utásáltoz azokat a ragono- lllindennapos vendégek az {L--ct.) iparna.J, még úgy57..ólván sem

Hajnali utazás 
egy döcögő irányvonalon 

mi a11;;--a,ga nem jött. 
Az állom,sfőnök-helyettes 

a további akban elmondotta, 
hogv szál litás0k meggyorsítá
sa céljából a nagyüzemek va
s.irnap is rakodnak. 

A múlt vasiimap a szénbá
nya 23, az acélgyár 39, az 
üveggyár 15 kocsit rak.ott 

Hajnali 4 óraikor a forgalmi íeljegye"7.tem. magam is az rat. Alig haladuruk azonban át meg, 
Irodában talá.lkoztaim Erdélyi l ablakon át figyelem a pályát. a felvétel . épület elött. a mO'l.- Az állomás dolgozói az ipar
János felügyelővel, a Mi.skolc A nap tüzes korongja ml-nd don_."''';'7.et.ő f��i.l, helyéről, vágányok grafikonos kiszolgá. 
tiszai pá.lyaudL>a.r főnöké•:el. fdjebb kús7.ik a horimnton. a Jegfekre �ek_in.t es _me�áll. Jásá,·al és a rakva-rakott moz-
1,;ppen a közlekedő ,·onatok A látási ví 1..onyo,k <kitún&>k, - Meghu_ztak a _1''7-'fekl't - galom szorgalmazásával igye-
he])•z�röl táJéko.z.ódott . a 11': út is szaba?· mi m�1s dö- k?zölte Yeltin-k k1Sse rne,gle; l keznek gyorsítani a sz'.'llítást._ 
re.'1.delkew forgalmi szolgalat- cöi,·e haladun,c C,odalkoz\'a I pődve . . - \'a)On '1,'-: torten t .  Na.g, on  megnehez1t1 a kocs!
tevónél, majd beírt a naploba. n<'zek körül. s,,, emelkedő. se - l\o, meg r::_ l1 1a_»y:::ott -

, 
rendezok dolgát a .szukö:s '''.'

é együ t mdultunk a rendezö- lassúJel. a ép csak nem akar toldoLla meg _ _  _'-'aradz. - , M_a gányhelyzet. A le!s7..abadulas 
pályaudvarra . felgyorsu'n1. El h;i.gvjuk Nyék- megmt este erimk h�za. Valt�- e!6tt 19 ,·ágányunk ,·olt. most 

_ Ma megint lassan mozog l,:dházát. s Yáltozatlanul döcö- társaink a 407-sl'l Jonnek uta- öttel kevesebb. de a forgalom 
günk. Nem ál1hat1am to\'ább, nu,tJ:k Ha m-osl felreteszru>k hizromszorosa az akkorinak. a= elegy - szólalt meg. - a vezérhez fordultam. bennünket, alaposan elt.'erö- Emiatt a legtöbb lwcsit négy-Pesti i:onat például csak a 

A kocsiforduló gyorsítása 
céljából ja.vitják a vá.lla.la
tokka.l való együttműkö-

dést.. 

A pályaudvar zavartalan n;un
kújának nélkülözhetelen elofel
tétele, hogy a három tartalék 
gép minden időben rendelke
zésre álljon a tolatásokra és az 
ip&t"Vágányok kiszolgálására 

Kis segítséggel 

A beszélgetés során szó�a 
hcrültek a pályaudvar munka
ja� nehezítő problémák is. El
mondották. hogy nagy gond az 
idznyvonati kocsik össz�g�új

"'. 
tcse, mert kevés a vagany. 
Megoldódna ez a proble�a: ha 
a 14-es számú csonkavaganyt 
bekötnél, a Urába és a felsza
badulás óta üres vágányhe
lyekre egy-két tárolóvágányt 
fektetnének. Ezt használt sinek 
és váltók felhasználásával ol• 
csón meg lehetne oldani. - A 
raktár szúk és korszerűtlen. A 
rakodótér szint.ie jóval alacso
nvabb mint a teherautók rak
rélületének m agassága. Ivóvíz 
e:- mosdó nem áll a raktári 
dolgozók rendelkezésére. 

Salgótarján-külsö pályaud
,·ar dolgozói nehéz körülmé
n) ek között végzi!< munkáju
k[!l, s a szó legszorosabb érte!• 
mtben 

napról napra megküzde
nek a jó eredményekért. 

Megérdemelnék - a népgazda..; 
s,igi érdek is ezt diktálja -, 
ha a vasút felsőbb vezetése 
mielőbb gondolna a pályaud„ 
, ar fejlesztésére. 

(Lórincz) 

kcra reggeli órál,ban lesz. - Miért megyünk ilyen la.,- dünk. szer-ötször kell megmozgatni, 
Mindössze egy s:ol no1ci ren- san ? Amíg !gy tanakodnak. az 

I

mire a vonatba, a helyére ke-
delt-etésü irá nyt'onat 1:an kó- - i\-Iert iqy írja eló a me-11,et- eg.vik vámosgyö1,ki kocsivizs- rü!het. 
uülöben. Hatvanig ri1lamo;- rend - vála�w!ta kurtá�_. .-:- g�ló_ utolé1ie a szerel_ve::'-J;: és - . M9st_ kapt1;1k �eg ,.�z á�-

-d t , 'bb ·i • •erei- l\H.<kolc es Fuzesa.bony k-0zott kozolte. hogy eey hon[utásos lomasfon-0k kézr konyve c1-
;1é�;yt"

Y
Eg011�� 

1 
J
a 

,_; :;;-b I e ak 35 kilométeres sebesség- kocsit ki kell sorozni. mü könyvet - mondta Czikora 

Várpalota állomáson élénk vetélkedés folyik az egyes turok 
között. 1962-ben Bolrnr István fötiszt és Herczeg Ottó föállo
más-eiöljáró brigádja volt a legjobb. Az előzö évben l'llarton 
János és Háklár József föá!Jomás-elöljáró brigádja. végzett az 
első helyen. Képürtkön Bokorék átadják a. szolgála.tot Macto-

gva rt a 
I gei közlekedhetünk. lrá.sos 

I e,vtárs az elótte fekvő nyitott r,épre várás '..s.
. 1 rendel-kezé.st nem kaptunk. hát \"issza , ámosgyörkre 

nélma.k. Jobbra Sallai István ügyeletes tiszt. 
(Hemzó Károly felv.) 

� . rend�zopá.lyaudvar fot kénytelenek vagvun k harminc-
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m:c�eg 2;�� l husziadik !Jwc<>t kisorozásat. 1 ilven auzcso1111 a i:iluzmosmoz- járt le a szavatossága - Országunk déli kapuja Ke- lomás etetőhely. Vámos Béla rakomány miatt csak 97.7 szá-
. ,  - , _ 

1 don.yok 1>011tatta zeherszerelvé- 1 bárca került. A hónfut-ást a l.ebia állomás. Nem az egyet- négytagú brigádja végzi az ál- zalékos volt. A kocsitartózko-Ez a nap sem JOl l..ezdoilik l nyek utazá.,i sebessége ? _ s2:olgálattevő és a kocsi,izs- Jen vasúti átjáró a jugoszlá,-- latok gondozását. dást 88,4 százalékra leljesítet-
. . . .. . 1 - Ezt mi sem tud1uk. A I gálo szinte egyszerre vette magyar határon. de talán ez Az irodában Domonkos Ist- ték . 

. -: :'-;o, tes�k., ez 18 tobb mint pálya végig jó. A Leónak sem és.zre. Ők ketten adtak meg- a legfontosabb a balkáni álla- ván állornásfőnökkel és Vá- - Idei tervük? kétoras_ k.ésesse( hapy1a el _a l okoz problémát egy 1500 ton- állj jelzést Vitány István zár- mok felé irányuló tl'anzitfor- mos János szb-titkárral foly- - Úgy akarunk dolgozni, Ti>_ndczot -:-- mer_gelödik a_ f?-
J 

nás szerel1.•_ én11. l\li is csak fékezónek. aki nyomban a galom szempontjából. A k.ele- tattuk a beszélgetést, ismer- hogy elnyerjük az élüzem ci�o_k. - Hiába áll!i;uk oss-� bosszankodunk emiatt - így vészfékhez nyúlt. biai ,·asutasokról azt hallot- kedve Kelebia speciális prob- met, mondta Domonkos id.�re . a .. szerel!'énrit, 'Va_lami I a gépkezelő. A szerelvénnyel az töriént, tuk, hogy jól megállják helyü- lémáival. István. m_m�,g közbeszol. Va_nY gepre• 
1 

Füzesabonyba n megálltun k. amitől Váradi nagyon félt, ket nehéz posztjukon. A ná- - A legjobb -vasutasokra A szakszervezeti bizottság i,ara;, 1:agy . _a kocs,laka3osok Bár a menetrend az irányvo- félretették. Ok azonban esté- Juk telt látogatás alkalmával van itt szükség ahhoz, hogy titkára, Vámos elvtárs a1Tól lassu munka3a miatt verodnek natok számára nem ír elő né! előbb ha7.aértek, mert igyekeztünk megi<merkedni kifogástalan munkát végezhes- beszélt, hogy nem megfelelő e! a vonatok. Távol áll tölel1!, tartózkodási idót, a megúllás amin t  a 407-es bejárt. a ha11- szép. de igazán nem könnyú sünk - mondta az állomásfó- a Kelebián dolgozók szociális hogy beleai·atkozzam a kocsi- azonban kötelező. Az utóbbi go bemcndó a W 41-518-as munkájukkal. nök. - Állomásunk vágány- helyzete. Az állomásépületet •·ic.sg,; lók munk� ':'!Ja, de az időben ugyanis sok a hönfu- Ward-Leonard váJlószemély- Éppen két jugoszláv moz- hálózata szúk. A kocsikat tavaly szépen kitata.rozlák, de Uny: mire egu ember gondo- tás. s hogy elejét vegyék egy zetét leszállította a vonatról, dony pöfél{elt az állomáson gyorsan kell továbbitani, ne- nem gondoskodtak megfele1ó sa_n vég;g_v_iz�gál �?Y szerel- ( esetleges balesetnek, elrende,- és Hatvan helyett Vám.osgyör- amikor oda érkeztünk. hogy fennakadás legyen. Nép- öltözőről és fürdőről. A legna-f/e�1vt, ku_ lon.osen e1s:.al�, az 1.ék a szerelvények átvizsgálá- kön történt meg a váltás. gazdaságunk számára valutát gyobb probléma, hogv kevés "� b t l k A ól b• d · - Tehervonatokat hoztalc, ,, w.� e e 1 •• rr w>m zs --
,
sat. A :riporternek is Yo1t i eie takarítunk meg, ha a szerel• a lakás Bal '-s János a 15 ki sz_elek, ha_ a k,kor fedez_ ik f_e_l_ a A kocs1· v:i •<gálók nem talal- az átszáll asra, és a gyorssal nemsokára indulnak vissza a vényeket idöben átad3'uk •u-

· · a� 
6 

-
h bát ko 
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= 
1 d t ·nemzetközi gyors szere!vényé- , lóméterre lévő Tom.pár l gya-L , am_i r a gep is ra;ar 

\ 
tak rendellenességet. gy 27 t0vább utazhatott Bu apes re. 

1 gosz!áv partnereinknek. log járt be szolgálatba egész 11 szerelve1iyre. pet·c .•-··tózkodas után tová'bb A döcögő irányvonat után kel- re!, meg egy tehervonatta „ 
Azt is alaposan meg kell • 1 1 """ . • 1 4? - melyet má.r összeállítottunk. télen. A lakáshiány es a 1e Y-

- Allo=n•fo"no"k elv•a'rs a indulhattunk Hatvan felé. _A l lemes erzes vo t a A-es goz- vizsgálnunk, hogy mit adnak ség kul túrális elmaradottsága "= • 
1 t részükre, - tájékoztatott Di-6153-asnak, ál-l a ;e!zö! - je-

I 
sebesség 50 kiilométer. Ka - mozdony vonta ta gyorsvona-

kán Lajos, az állomásfónök át. Nem mehet ki például 7,5 távoltartja ettől a fontos szol• 
Jentette a szolgálattevő. Kápo_lna utá� sorr� átrobogun_k ton ri:egtenni a fövárosig hál-

helyettese. tonnánál kisebb önsúlyú kocsi, gálati helytől a fiatalokat. 
Felkapasz'<odom a w. 41- a ktM?bb__ aBomasokon. ��-

1 
ralevo utat. éJ Kelebia nem küldhet vi.ssza Az árupénztárban az átme-

518-as számú \illamosmozdony mosgyorkon 1s szabad a beJa- Visi Ferenc - Milyen a forgalom? - olyan bolgár kocsit, amelyik neti pénztárosoktól hallottunk 
vezetőállására. -------------- érdeklódtünk. Lökösházán át érkezett hoz- egy problémát, amely feltét-

A forgalmi szolgálatte,·ő ke- , 

k 
•• 

f , 

zánk. Mindez fokozott anyagi lenül f igyelmet érdemel: 
zében magasra lendül az indi- Vasutasok e's ba'nyaszo ossze ogasa Szinte egymást érik a vonatok felel.össéget is jelent Gondos- A Szovjetunióból érkező és 
tótárc,;a, a szolnoki irányvo- kodniuk kell arról ts, hogy a Jugoszlávia felé továbbított 
nat 1 500 tonnával. 126 ten- 1 

A• Ulll/t. patak áI·adása KöLút,· J·ármüveikkel segí- - A zord idö mU!tt nálun1: is mkományok kifoga
1
· stalan á!- n·a11zitszállítmányo!< SZMGSZ gell I élt · · t 1 · kt 1 4 van némi visszaeses, de azeri lapotban hagyják e az orsza- rendszerű fu,·arleveleit ők ír-Y_e m osa� e_Jesen - · ann•·ira megron!(ált.a a To- tették az anyagszáJlitást. To- most .,·s szi·nte egyma·st e' rik a got, c·-'·u·gy, mint a koc°'k, gördul a rendczobol ' 

G • """" •• ják át CIM fuvarlevélre. Ta-. . , · ,. · j kod-Anna i•ölgyibánya-Sári- kod állomás dolgozói yime- vonatok - válaszolta. - A amelyekben viszik. 1 · ·li · 1 50 f · t · t Negyen ,ag} un.,;c a mozdo- sáp von.a.lat hogy má,:cius 9- sí Re:sö főintéző vezeté- múlt negyedévben 100 OOO da.-
va Y apn s1g ' orm JU a-

nron. Í';- ve_rer, Tu:rcsányi.  Kor_-
tői 15-ig s�etelt a foi,ga- sével lel1elővé tették.  hogy rab exvortbi rl<át. több száz Az e·tu"zem <'1me'rt f

lékot
l 

kaptak minden átírt 
nél, Varadi A n.dras gépkei:el?, l A .· ·azatot 60 me'ter az ebszonybányai szénrakodó - ' uvar evélért. Ez gyorsabb, 
Pintér András vonatvezető es om. z agy . vagon Lengyelországban fe•- pontosabb munkára ösztönöz-
a riporter. Turcsányi a gépet hosHban elm05;t.a a VlZ és fennakadás nélkül dolgozba- adott szarvasmarhát és Eredményes munkaverseny te az átmeneti pénztárosokat. 
irányítja Váradi a baloldali mintegy SOO meteren át.csa- tott. mintegy 1000 -vagon sertést folyt a múlt évben Kelebia ál- Nem értenek egyet a jutalékok 
ablakon 'át figyeli a páilyát és pott  a sinek felett. A Dorogi Szénbá.ny6.szati továbbítottunk. A megnöveke- lomáson. A három túr verse- megszüntetésével. Annál is a jelzők állását. A vonatvezető Az árvíz e1vonultával a to- Tröszt igazgatósága elisme- dett élöfo1·galom sok munkát nyében a Selmeczi túr meg- inkább nem. mert a belföldi 
okmányait Tendez,geti, a.ztán ő kodi _Pályan1�5:eri �z.akasz rését fejezte ki a ,,asuta- ad. Néha már úgy érezzük előzte az Asztalos és a Gyóni fuvarlevél kiállításáért ma is is fi.gyel. dolgowi u3va.r, István ve- sok segítségéért. Mi viszont magunkat, mintha nem i.s á!- túrt. Az állomás személyvona- jár a jutalék. s az mégis köny-

A menetrend szerinti indu- zetésével azonnal megkezd- ezúton köszönjük a bányá- lomáson, hanem �•auzmeZvik li menetrendszerűsége 97,3, nyebb munka, mint az idegen 
Jástöl eltérően 3.50 óra be- ték a helyreállítást. Az a nna- szok támogatását. állami gazdaságban dolgoz- tehervonati menetrendszerűsé- nyelvű okmány kiállítása. 
lyett 5,25-kor '  :indultunk. A vö1gyi banya,zok nagy segít- Szekeres l'llátyás, mi nk . . .  ge 90,7 százalékos volt. Kocsi-
késes tehát 9,3 perel Miután séget adtak a va..utasolmak. Eszteri:Oln. Valóban, hiszen Kelebill ál- kiha.sználásuk a &Ok papírfa- L. J. 
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Kormányrendelet 
a ,·así1ti szahál,·sé•·tések•·ől ., 

A Magyar Közlöny március 
I 

c) a vasúti kocsiba nem a 
[ 

(2) Az előző bekezdésben 
26-i száma közli a magyar felszállásra szolgáló helyen meghatározott szabálysértések 
forradalmi munkás-paraszt száll be, vagy onnan nem a miatt az eljárás az elkövető 
kormány rendeletét a szabály- leszállásra szolgáló helyen tá- lakóhelye sze1·int illetékes já
sértésekről. A rendeletet tel- \•ozik, rási (városi, Budapesten a ke- Követendő példa 
jes terjedelmében közöljük. d) mozgó vonatra fel-, ille- rületi) rendőrkapitányság ha-

l .  §. tőleg mozgó vonatról leugrik, táskörébe tartozik. Nem nagy d&ogról va.-i hajtják-e végre a munkásesa-

1

- különösen a súJyos ki� 
�l) Amennyiben a cselek- e) vasúti kocsinak nem az (3) Az (1) bekezdésben fel- szó. mégis említést érdemel. patok fedezését, helyükön netelű balese�ek_ - . nagy re• 

rz:eny nem bűntett, szabály- / utazásra kijelölt részében uta- sorolt szabálysértések elköve-

, 

Kertész OLtó, a gyfüi pálya- tartó21ko<l;nfil1<:-e a csapatvezető &ze az e�l:ez:i01= es, � fel
s�rtést kö".et el és ötszáz f!)- zik, tőit 10  forinttól 50 forintig fenntartási főr.ők:s-ég vezető- előmuruká.sak. ügycciet hia.-iyos elMiásáalak a 
nntig teriedő pénzbírsággal fJ a vasúti terület kerítésén terjedő helyszíni bírsággal le- m�nö.ke vonalbeutazásai so- Az elmúlt években számta- következ..,nénye. 
sújtható az, aki átmászik, het sújtani. rán rencLo.;,.eresen ellenfü-z.i, lanszor szóvá tettük, hogy a:z: i .. Pá.l:i;afenntartási �Jgo�'k 

a) vasúti pályaudvarnak a g) nyílt vasúti pályán enge- 2 hogy a vonalon do.lgozó mun- ellenórz<ést végző felügyeleti, 
I 

tobl:x,ége �lyan . munkát v�ez, 
közönsé� használatára meg dély nélkül vagy az átjárásra · _§._ , , , 1 ká;,sapatdk. vonalgondozók illetve főfelügyeleti _közegek amely_ telies figyelmet 

1 

kove-
n�m nyitott részébe engedély ki nem jelölt helyen a pálya- _(l)  A_ _helyszim p�n�b1rsag idejében és megfelelő helyre elnézik, ha a dolgozok ne,:n 

I 
tel. E�� ezért_ a doigozók 

nelkül belép, vasúti pályaud- testre lép. k1szabas�n�k. mcH?z�evel a állnaik-e félrp a közeledő vo- tartjálk be az óvóren<lszabá- b1_zton���.ról va.lo_ gondosko-
v�ron a vágán,-okcm átjár, h) a vasúti pálya közvetlen �za1;>�ysert;�•- _elJaras_ meg- natc,k elől. Figyzlemmel kfré!'i 

l 
lyokat. Nagyon sokszor meg- dá_:'; ki1

1
e�olt személy�. az 

kivéve. ha ezt a vonat meg- szomszédságában engedély md1lása �elJabol felJelent�.t azt is. hogy előírásszerűen álJ.apítottuk, hogy a balesetek 

I 

elomurutásakra van bizva .
. 

A 
közelítése, vagy elhagyása nélkül vagy meg nem enge- kell tenm a tettenért szemely ______________ pályamurukasok nagy<lli: �-
teszi szükségessé. dett módon (az állatokat őri- ellen, ha . . , , s�r. forgalom alatt_ le".'o állo-

b) a vasút területének köz- zetlenül vagy szabadon hagy- .. a) . a helyszm1 btrsagot nem 
A n�nn,u•�·" I ÁR1•�11.'r fA1 IIÍ"l.'Q' r, A 'f' AL I A/ 1 mas, � , n�:tvo1;ali V�;á,DYO-

úti járműforgalomra meg va) legeltet, fizeti me�, , U/l;llil'U;rJ.f;IWI ,IH, /fi ',,Ili ffll l  Tlli Ili ,Ili kon, kitér'?"k<:11 es gunt_ó<lom-
nem nyitott részén kerékpár- i) a pályatestJ·e vagy a sí- b) szabalysértesének balese- 1 ookon vegzik murukaJUJk:at, 
ral vagy egyéb járművel köz- nekre bármilyen tárgyat he- ti veszélyessége nagyfokú, 

N
Vl!:D T'�U A IIED rEAIYf olyan helyelll, ahol adott eset-

lekedik, 1 Jyez. e) fiatalkorú, Jf;ff ll/;II fff;ff.Jlf;II ben néh�y másodperces :ké-
dJ területen kívüliségi vagy sedelem 1s végzetes balesetet 

személyes mentességi jogára A MA V üzemi vállalatok 1 4. Miskolci Járműjavító. oikczhat. 

Hol tartunk 
utasaramlás felmérésevel ? 

hivatkozik. KISZ-szervezetei 19Ci2-ben is 5. FJszaki Jármú.javító. Kert.éE,z Obtó, ha el.lenőné-
(2) A katonai büntető eljá- reszt vettek a már hagyomá- 6. MÁV Gépjavító. sei során rendcllenességet ta-

rás hatálya alá tartozó szc- nyos taka.rék,ossági és tiszta- 7. Dunakeszi Jármiíjav!t6. pasztal. sohasem mulasztja el 

az 
mély ügyét, amennyiben a ság; versenymoz,galomban. 8. Landl.er Jenő Jármúja- a v>étkesek, a szolgálati kötel-
helyszíni pénzbírságot nem A verseny ért&elé5éről ké- vító. meiket felü!eltesen el:Látó eló-

LapUillk 1962. december 3-i A harmadik fokozatban, fizeti meg, a fegyelmi eljárás szített jelentés alapján szak- 9. Szol-noki Járműjavító, mu.n,kásak és vonal.gondozók 

számában megírtuk, hogy a amely eiőreZáthatólag a má- ��
ol
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;�;a.:�� dolgozó kulturált utazás megjavítása sodik fokozattal egy időben hoz kell áttenni. KISZ KözPonti Bizotts,ága. a pályamunlk.ások testi ép.s.ágé-érdekében utasáramlási tér- kerül végrehajtásra, a buda- felügyeletet eLlátó szalmsztá- A szakszervezet elnökségé- nek megóvása mind<im el:len-kép készítéséhez fogtak hozzá pesti igazgatóság körzeth,a.tá- 3- §. lyokkal az alábbi helyezése- nek vámdlorzászlaját. a 10 OOO őrz<'st végző -felügyeleti kö-
a budapeStí igazgatóság terü- ra előtt megerősített jegyvizs- Ez a rendelet 1963. április ket fogadta el: forlnt értékű sportfelszerelést zegtől me.g:kíván.ia. hogy nyi-
letén l "á 1 '  h tál ba h , � és a KISZ KB eJ,is,merő cikJe- , · gáló személyzettel a távolsági · napJ, n ep a · Y ; a- 1. Debreceni Jarmujm.'itó. . 

d b . . , • .  'tó tott szemmel jarjon. S aihol 
Az utasáramlás felmérését, 

t k ta ·t m.ér"k fel En- tálybalépésével az 1879. évi 2_ SzombathelUi Jármúja- v_elet .a . e rec�m Jaxmuiav1_ óvórendszabály�es =-

figyelembe véve a leggazdasá- v�na. 0 u . s�i , i • , XL. törvény (Kbtk.) 1 11-112. , vító, 1 
fiataliru nyerték. A másodlk kát Mt, nyomban hívja fel a 

gosabb megoldást, három fo- ne! . a f�hneresne_l me� kell al- §-ában foglalt rendelkezések / 
3. Szikesfehérvári Jármú- helyezett 6000

_. 
a ha�� 1 dolgozók figyelrr.ét. Az idó-kozatba.n hajtják végre. Az el- lapitani azt az a!lomast, ame- hatályukat vesztik. javító, 1 4000. a negyedik 3?00._ az oto-

I ben megtett észrevéte!ek!kel, 
só fokozatban, a budapesti lyen az utas a budapesti igaz- 1 _____________ J dik 2�00 f�nt per,zJ11talom- 1 ahol erre szükség volt, fele-
igazga,tóság területén, a na- gatóság területére belépett, to- j ban �zesult. Ezenkívul meg: l&ss.élu'e \'onássaJ. Kertész elv-
ponta bejáró. kedvezményes vábbá a célállomást, valamint • , • 

lt k 
k,apták , a KISZ KB eJ1smero 

I társ -ered..,r,ányes baJesetm,eg-
igazoJvánnyal rendelkező, dol- h ál t · ,_ . , Milyen o··sszegu" ta'ppenzre Jogosu a a.:Uevelet. : előző tevéke.'1"S-é!.(et v.6.o-ez. • · 1- t · t ulók t tték· a aszn t mene 3egy a ... p3an , ......, �ow ,a es an a ve - k .. ··1 • t h d- A jutalmakat 

.
március elsö j Példája követésre m:''' ó. 

számba. A statisztikai adat- a„t a 0' u '™:n1! '. ogy ren 
� felében adtál, át. H. K. 

gyűjtés időpontja egybeesett szeresen !smetlodo vagy ese- a dolgozók üzemi baleset esetén ! 
a do�gozók napi . ��iá_rására I 

tenkénti 11taz�s-r
�

l va7:-e szó. 
szolgaló, 1963. éVJ UJ igazol- , A budapesti iga„gatósag te- 1 A szakszervezethez érkező kóros betegség esetén két évig 
v�nyok_ nY!lvánta.rtásba v�t� j 11.i.letén túi fekvő célállomás-

1 nagyszámú levélből arra le- adható táppénz. 
lenek 1deJevel. , ,A felm<:res 

1 ra ,  történő utazásnál , céláUo- het következtet.ni, hogy dol- Akit üzemi baleset ért, vai,:v valamennyi bejaro dolgozora, , ma.s ként az igazgat6sag kör- 1 • • • • • • _, 
a vasutasola·a is vonatkozott. ' zethatárána.k azt az állomást I 

g?zo1!1k n� ISI�erik elegge � foglalkozási betegségben szen-
- Milyen tapasztalatokkal ' k,ell megjelölni, amelyen az , tappenz mertéket s�abályozo ved, táppénzsegélyezési idejét 

zárult a statisztikai adatgyűj- utas az igazgatóság területéről rendeleteket. nem tudJák, hogy a munkaviszony időtartama 
tés? - érdeklődtünk a napok- kilépett. baleset, foglalkozási megbete- nem befolyásolja. Táppénzes 

-ban a 8. szakosztályban. Végső soron így a.z t,ta.sfor- gedés, illetve nem vasút által id:cjük nem jár le, arnig bal-
' -:-. E,ár a kitöltij_tt �� össze- galom felmérési.,n�k, együttes okozott __ keresóké:?telensé� ��� eset. vagy foglalkozási beteg

gyuJtott adatszo!galtat� lapok anyaga biztos alapot szolgál- tén kovetelheto kárten tes1 ség miatt megszakítás nélkül 
t�_l;e_s feldolgozasa meg nem I tat majd az utasáramlási tér- , igénnyel kapcsolatban mikor, táppénzes állományban van-
tortent . meg, a tapasztalf!lo_k kép elkészítéséhez, a,nely hogyan és hol kell eljárni. nak, vagy munkaképessé válás 
kedvezoek. . Az adatg1!uJt�s alapján valóban gyorsabbá, után ebből fakadóan ismét 
az_ u�?-Sok mintegy 1_0 szazale- , kulturáltabbá /.ehet tenni az 

Az alábbiakban ezekről keresőképtelen állapotba ke-
kat ol;1lte fel. , S mi�el erre a utazást. A felmérés befejezé-

adunk tájékoztatást: rülnek. 
m unkara az _ev �f?Yik legf�_r- . se, illetve az értékelés után a Törvény szerint a keresőkép- A táppénz mértékét törvény 
galmasa.b b  honap3aban kerult 

I tapasz,talatoka t a sze·rel�>ény- telen beteg dolgozót munka- szabályozza. A táppénz a 
;�r, mi.gy gondot kellett _fo,;- fordulók átdolgozásánál má-r bérveszteségének pótlására munkabér 65 százaléka. Az a 
d/tani a=: 1;tasok megfelelo ta- 1 ez év második felében,  a me- táppénzben kell részesíteni. A dolgozó azonban, aki ugyan-
3ekoztatasara. Ezt a feladatot netrendben pedig 1964-ben t-' , -1 • •d • r annál a vállalatnál két éven 
az adatgyűjtésben részvevők tudjuk hasznosítani - fejező- appenzs�ge_ yezes 1 eJe . ugg át megszakítás nélkül dolgo- Na.pont a mintegy 14 OOO fuvarlevél számfejtését és számlázá-Jó! oldották meg. d""tt b tá " " k  t tás 

I 
a betegsegtol, a munkaviszony .k 1 bé , k "S , 

A 0 e a Je oz a . időtru·tamától. Törvény sze-
ZJ , mun rn rene , szaza- 1 sát végzi el a. M V Adatfeldolgozó Főnökség Buli Gamma ET 

- Mikor ke1iil sor a nyil- lékát kapja táppénz címén. j elektronikus számítóberendezése, Ezen a gépen végzik a bel• 
\'an' �-rtásban me· g nem sze- · (vf) rint általában egy évig, gümó- r··1d· h·t· 1 tt k · k • · k-ld · k •-• . .,_ ,t, ''"" Üzemi baleset vaoy foglal- o 1 i e eze ocs1ra omanyu u emenye sz ...... ueJ..,.,e 
replő, egyéb utasok számlálá- kozási betegség 'miatt kereső- számlázását és statis�tikai feldolgoz�át; Ezenkívül kísérletek 
sára? 

N k b h I 
képtelen beteg dolgozónak is �olyna� a _gépen -� _ur:_es. �o�i«:lo;'�• 1111;tve a .�ak?t! elegy-

- A nyilvántartásba nem vett I 
ya'ron szerezzu"' e a a'ztarta's1• tu'"ze o"t a kereset 65. illetve 75 száza- aramlas geppel to�no ,ra_!lyltására. � kcpen V arbiro A.gota 

egyéb uta.sokat, ugyancsak a lék i· ár táp;_"nz címén. gepkezelo munka kozben _ , budapesti igazgatóság terü- 1 a ,� (Hemw Karoly felv.) 
letén levő állomásokon és 1 Év-ről évre fel'.hivjuk a vas- Az 1963 64. tüzelési év za.-megá!lóhelyeken, a közeli na- utas dolgoz.ók és nyugdíjasok \-ru-talan e.llátásához elegendő 
po�ba� . tegyváltás alkahnával figyelmét, hogy tü:zelőanyag tüzelőanyag áll rendelkezészamlá,l3ak meg - hangzott a szükségletüket a nyári hóna- sünk!re. De amennyiben az 
válasz. - Ennél a felmérés- pokba.n vételezzék. ki. Lntézke- igényjogosultak a tüzelőanya
nél is teljes körű számlálást déseinket az igényjogosultak got nem vételezik kó., a fenn
k,el! végrehajtani. A nagyobb nagy része �tte amit maradó tüzelőanyagot az el
forgalmat lebonyolító jegy-

1 
bizonyít, hogy a nyáro� ikivé- porlá.s megaikadályozása vé

pénztáraknál a pontos felm.é- telezett tüze1őanyag mennyisé- gett kénytelenek vagyunk visz
r�s bi<;tos�tása -�rdekében_ kü- ge évről évre emelkedik. szaadni. Az így lemondott sze
zon szaml<f,Z_6 , kozeg_ek v7gzik Az igényj;>gosultak egy része net később nem kapjuk visz
az ad.at(!YUJtest, mig a kisebb I azonban meg mindig tartózko- sza. Ez a körülmény okozza, 
forgaZ�u helyeken maga a , dik a nyári hazaszállitástól. hogy té1en több esetben pa
jegypenztáros, vagy ezzel a Az elmúlt tél b�bizonyítot- 1 nasz merül fel ellátásunk el
feladattal megbízott személy. 1 ta, hogy felhívásainkat nem- len. 
A felmérés csak az utazási vi- , csak népgazdasági, hanem az 
swnyla:t és az indulási idő 

I 
igényjogosultak egyéni érdeké- Az új tüzelési évad aprilis 

megállapítására te-rjed Id. ben is tesszük. l-én meg.kezdődött. Az utalvá
nyokra a tüzelőanyag ettől az 
időtől kiszolgáltatható. 

Munkásvédelmi  aktivisták 
oktatása Záhonyban 

A részletfizetési kedvez
ménnyel is az igényjogosultak 
helyzetén kívá,nunk segíteni. 
A nyári vételezések fokozása 
érdekében a jövőben is - a 

Zahony csomópont mun- kásvédelemmel é$ a baleset- mindenkori készlettől függően 
kásvédel.mi aktivistái részére elhárítással kapcsolatos tör- _ 5 mázsa hulladékfát szolszakszer\"ezetü.nk Szabolcs- vényes rende1ke.zéseket, az gáltatunk k i  elsősorban azok
Szatmár megyei b.i.rottsá,gá- óvórendszabályokat. nak, akik a reljes tüzelőmeny-nak munkál.védelmi bizottsá- Az dktatás legfőbb tanul ga március 13-án egésznapos . -'-··-'· h 

- nyiséget augusztus 31-ig kivé-
oktatást tartott. Számur.ikra s.aga »=uw=ra. ogy fokoz- telezik. Akik ezt nem teszik 
nagyon érdekesek voJ.tak Or- n.u.nlk kell a balesetrnegelőző meg. azok csak 3 mázsa hulla
gooo-n es Eszenyi elvtársaik n_m�t. A m�ör�t esetek dékfa vételezésére jogosultak. 

1
• d ' . A 1 • d " k tán tobbsége elkerulheto lenne, A nyugdíjasoktól a részletes e.oa asa1. z e oa aso u ha do.LglozótáTSa.inlk nem fe-

konzuLtáció v?lt, amelyen ledikeznének meg az utasítás-
tüzelő árát az eddigi 10 he

sok részletké:"d<:st allkalmunk sZJ&Ü munkavégz.ésröl. Remél-
lyett, 12 havi részletben von-

A fennálló törvényes ren
delkezés szerint tehát a mun
kabér 75 százalékánál nagyobb 
összegű táppénzt senki sem 
kaphat. Még az üzemi balese
tes (fog:!alkozási betegségben 
szenvedő) dolgozók sem. 

Az a dolgozó, akinek üzemi 
balesetét, vagy foglalkozási 
megbetegedését a MA V, vagy 
annak alkalmazottja idézte elö, 
akár az előírt balesetelhárító, 

Pályázati hirdetmény 
A SZOT felsőfokú mun!kavé<lelmi tanfolyama felvételi 

pályázatot hírdet az 1963164-es tanévre a munkavédelem va
mely ágában dolgozók, továbbá műszaki vezetők, műszaki és 
természettudományi tanárok és más, műszaki képzettséggel 
rendelkező érdeklődők részére. 

Tagozatok és felvételi feUételek: 
illetőleg egészségvédő óvórend_ 1. Szakmérnöki tagozat: Jelentkezhetnek okleveles mér-szabály megszegésével, vagy .. k .. k 1 . d • • · 
óvintézkedések elmulasztásá- . no o , va a�nt tu omanyegyetemet vegzett v�gyeszek. , . 
val kártérítést kérhet a MAV- 1 2. Tanari tagozat: Jelentkezhetnek tenneszettudomanyi 
tól ' 1 szakos okleveles tanárok, valamint műszaki tanárok. · 3. Szaktechnikusi tagozat: Jelentkezhetnek mindazok, akik 

A kártérítést a MA V Nyug- technikusi képesítő oklevéllel .rendelkeznek. 
díj Hivatal útján kell kérni. Minden tagozaton budapesti és vidéki ágazat is indul. 
Amennyiben a MA V Nyugdíj 
Hivatal a dolgozó kárté1itési 
igényét nem ismeri el, jogát 

Tanulmányi idő: 

polgári birói úton érvényesít- a budapesti ágazatoknál 2 év .. 
heti. a vidéki ágazatoknál 2 és fél év. 

A k , t • •t , . k „ tel
, 

tá Az oktatás az egyetemi levelező rendszer szerint folyik. 
pénz é�

r e
;� 

e
�lve�:fett�:res�� . A tani:lmányok elvé�7:ése után a jelöltek ?iplomaten·et, 

k .. .. t•· .. á . . 1 
1 illetve szakdolgozatot nyuJianak be, amelyek sikeres megvé

. 0� 
'
t
·1 osszeg nagys gaig er-

1 
dése esetén munkavédelmi szakmérnök, illetve szaktechnikusi Je e · oklevelet nyernek. 

A kártérítést visszamenőleg I 
Tandíj évi 100 forint. Az első évben elért kitűnő vagy jeles 

legfeljebb hat hónapra lehet eredmény a második évben tandíjmentességre jogosít. 
megállapítatni. A megbetege- A tanfolyam hallgatóit megilletik a főiskolai levelező hall-
déstől számított hat hónapon gatóki-a_ vonatkozó kedvezmények. 
belül kell tehát kérni a kárté- A Jelentkezéseket az erre a célra szolgáló fonnanyom-
rítést, hogy ezt a keresőkép- tatványon kell �eküldeni az alábbi címre: 
telenség első napjától kezdő- sz9T fe1.sofokú mu,�k,avédeZmi tanfolyama, Budapest 5, 
dően kaphassa a dolgozó. postafiok 55. 

vo.lt m�bes:relm. , . jük, az oktatáson részt vett 
juk le. 

Csomópon,tunlk.rol 22 aktí- 1 elvtársak ezen,túl jobban se- Reméljük, hogy az igény- , Ha a vasutas do�ozó bal�-
vista. vett ré$zt ezen az akta- gítik a munkásvédelmi őrsé- jogosultak _ okulva az elmúlt tet, vagy keresőkeptelenseget 

tá�. Hiányoljuk, _ho!l3' a �ű- gek tagjait is. Közoo felad.a- tél tapasztalataiból - felhívá-
1 

e�y vasúto;1 kívülálló harma-
. töház szakszervezeti bizottsága tunk, hogy csomó]>001tunikon sunkat megértéssel fogadják dik , szemely okoz_ta: a bal

nem küld-te el �rr
.
e az <;>kt�-

1 
lényegesen csök!kenisük a bal- és tüzelőanyag járandóságu- esete!, vagy betegsege_t _o�ozo 

Jelentkezési nyomtatványok igényelhetos.: 

Budapesten: a szakszervezeti központok munkavédelmi 
osztályain, illetve a felettes minisztériumoknál. 

Vidéken: A szakszervezetek megyei tanácsának mll1llka• 
védelmi csoportjánál. tásra valamennyi munkasve- esetek számát. kat a nyári hónapokban kivé-

! 

szemellyel szemben birói uton 
delm_ i felügyelőjét. Sz:ámuk- Sziklai Sándor telezik magának a vasutas dolgozónak 
ra is hasznos lett volna. h:i,gy · kell a kártérítést érvényesít-
jobban megismerjék a mun- Záhony áJO.omá$ Anyagellátási lgazga.tósá& tetni. 

Jelentkezési határidő: 1963. április 25. 

SZOT Felsófo!kú Munikavédelmi Tanfolyam le:azgatÓlSága 



1'63. APIULIS 2. 
MAGYAR VASUTAS 

Budapest ről Aggtelekre - 3,5 óra alatt 1 �RSocialista brigádoh 
a s11Sege,li géptelepen Menetrendi érttkezletet tar- állomásra). Így Budapeströl az 

tottak a MAV. a: AKOV. a aggteleki barlangig gyorsvo
Borsod megyei Idegenforgalmi nattal és a csatlakozó autó- A szegedi Igazgatóság terü
Hii:atal és a miskolci IBUSZ busszal 3 é.• fél óra alatt lehet !etén valamennyi pályaépítési 
képviselói a jósi•aföi Tenger- eljutni. Miskolc és Szin között gép javítását és karbantartá
,zem szállóban. Az értekezle- a személyvonati közlek�dést is sát a szegedi géptelep dolgo
ten a Budapest tis Jóst•afö- jelentösen meggyor.•ítják, az zói végzik. A géptelcp föld
Aggtelek közotti kö:lekedés eddigi menetidöket felére csök- szintes épületei Szeged-Rókus 
fejlesztésérijl tárgyaltak a mti- kentik. állomás vágányain túl talál-
;us 26-án én·énybe lepő új Taval·y I 10 ezer látogatója hatók. 

brigád tagjai is szorgalmas 
emberek. Gajdán István bri
gádvezetö egyben a múhelybi
zottság újítási felelöse is. A 
brigád tapasztalt tagjai patro
nálják a többi szerelöt. A tél 
f.olyamán terven felül hét 
agregátor fővizsgaj3t végez
ték cl. hogv rendb0n leg_venek 
mire megkezdődnek a tavaszi 
munkálatok. 

menetrenddel kapcsolatban. ro!t a rilághírii cseppköbar- A géptclepen három bri-.4 Bor:.od-e;rpress:el Jósrn langnak. A Javuló ronatkö:le- gád dolgozik. Kózuluk a ZóJa-fö-Aggtelekre 1,özvetlen ko- kedés rét•én a tunstaforna- és a Makarenkó-brlgád el
cu fug . kö:lekcd!ll: .. a �1!lyet lom to_i:á�b, növekedésére le- nyerte már a szocialista briJ\11sko!cro! a nuan udulosz":- het szam1ta11i. A cseppköbai·- 1 gad címet, söt két ízben oklezonban_ . gyo;,i:onat tornbb,! j 

langot fe_lkeresö utasok részé- 1 velet is kaptak. Nemcsak a 
'!'aJd Szrn all':mws�a (leendo 

I 
re 33 _szauilékos menetdijked-

1 termelésben tűnnek ki ezek a UJ nei-en, Josrnfo-Aggtelek vezmenyt ad a MAV. brigádok, hanem az újításban, 

1 
tanulásban is példát mutat
nak. A Zója lakatosbr•11;;d 

A két szocialista brigád tag
jai elhatározták, hogy tapasz
talat.csere céljából rneglá to
gatják a szegedi nagyüzemek 
szocialista bri�djalt. Van 
egy távolabbi tervük Is: &ze• 
retnének megismerkedn.i Sze
ged szovjet testvérvárosának, 11 f " ' �/ f ' J• n t "I.• r ,  J januárban három újítási ja-

/ reze 0SegV0/0SZ 0$ 0 SZegerJ/ re 01/ �UnaOf vaslatot nyújt.ott be. Egyet, a Ogyesszának egy hasonló 

M"  I „ J ' 
• Ott/, ,L 

hidraulikus emelót már hasz-
UVe10ueS/ onuan nálalba i& vettek. Ez az 

szakmában dolgozó vasutas 
kommunista brigádJával. 

emelöszerkezet a nigánygép-
Jelentö _emény , 01 . a

j komyék ked,elt konyvtára kocsik pótkocsijának kerék-
gzrgedi Petoft Sand-Or Mu i:e- ez. lehúzására szolgál. Ezt azelött 
lödesi Ottllor, c!et.ben a leg- A ,•itában felszólaló kultúr- keserves kéu munkákával 
utóbb m t� -tott vezet �- aktinsták további támogatá- tudták csak elvégezni. Lázár 
válas-zt ·. Ezen az érteke,Jc- sukról biztosítottak a vezető- János, a Zója-brigád v z tiíje 
ten száma, tenyl� va,,.uta ·. se�et és javaslatot tettek az jeles eredménnyel végezte el 

Tótka Károly 
Szeged-Rókus 

· iiatru. é, nyugdíja is bmeretter· csztö rendez,·ények a dolgozók általános iskolá
reszt vett. Az alsóváro,1 la- é.< múvé z1:t1 csoportok mun-

1 
ját és m ·t a gépipari techni-

kos;ág ...,. k.pnselve ,·olt. kala:naK fe1le. ztes&e. kum halJg.atója. 
Az utóbbi kél es.ltcndo Sziládi Sándor A Makarenkó motorjavító 

Ajkai eredmények 
és tervek 

Tavaly a kongrcss;i:usi ver
reny Aj/-a. állomás vasutasai
nak munkájához is nagy len
dületet adott. Teljesítettük az 
élüzem szinteket a munka 
minden területén. 

munk<1iárol Lacsán Ferenc 
elvtar�. iga�<1to s/..ámolt be. 

�:��1<�-�1i'�-
r 
���:��:;;= Miért késik egy hasznos újítás átvétele ? 

miákiol, a .l(}'ermckeloadasok Az ál:lomás munkaYerse
megtakarítast értek el az nyében Hon•áth János intéző 
említett négy kOCl ija\'it.ó mű- turja lett az első. Ugyancsak 
helyben. jó eredményt értek el HO'l"-

rol. amelyek kcd\cltté vál- A pécs; igazgatóság tóbb 
tak a környt'.,beJi ifjuság kö- m:nt két eve elfogadta Hor
rebcn Elmondot a, ho;;y a tobálll/1 Lajos mohácsi állo
vczct ,é nemcsak a vasuta- másfönök újítását. amelyet 
soktól kapott támO"atá ·t. ha- 1 70 014 1960 Ps. folyószám 
nem Szeged III. kerületének, a1att „Farost/.emez-hullad,ék 
az. Als6nirosnak tanácsától 1s. felluuználá a a koc.�ik réslé
A területi part.-;.zervezet, a cezéséhez" címmel jegyeztek 
Hazafias N.pfront és több be az újí ·si naplóba. 
oktat.tisi intézmény is segí- Az igazgatóság rcndelke7.é
tettc a kultúrotthon eredm� se alapján Pécs, Dcnnbót·ár, 
nyes múköc.sét. Nagykanizsa és Kaposvár 

Mei(c'llJékezetl a beszámoló kocsijavító műhelyeiben slke
a nagy múlttal rendclkezö resen a!J<almazzák a Mohácsi 
énci<:kar eredm_nyeiröJ. a fü- Farostlemez.gyárból származó 
,·&;- �zlmfoníkus zen.kar- hulladékanyagot. N011.yedéven
rol. az u.i1a-elcdt szin.iátszó ként most is 200-250 má,zsa 
c,oportról E: az eredmenres . farostlemez-hulladéKot vesz 
k pzómíh·észcti kor mun.ká-

1
' át a pécsi ig�atá';ág, A jól 

járó 1 . A művelődési otthon szögelhetó és tartó. Üli'05t
könY\°t4ránM ma már 800 l 1emcz-hu.Uadék !elhasználás.á
rend�1 es clva óJa van. a val � év alatt 78 aoo forint 

Köz udoni ú, hogy az Utas- pineér vezetésével doli,;ozó ki-
ellá,!o üzemE.ru,re�ei között sz.olgaloszemélyzet munkájára. 
élénk , e.reny folyik a minta-
üzem t. Ebbm a vetélke- Bővítési tervek 
dé.l>:m n�yszcrúen helytállt 
a pt.c.i Uta el! tó, amely mar Azt is megtudtuk szabó elv
hmmad..k éve mtntaüzem. Te!- társról, hogy Mohács · Har
jes !orgalmUk tavaly 14° 0-kal kány állomá�okon modern kis
haladta meg a tervezett szln- vendég!oket rendeztek be. 
tet és a sajat :k:észitesű ételek Felúj , tották a . zigetrári és a 
forgá:lmaba.n 124 0-o érle el. szentlőrinci üzemegységet, jó
Ka.gy r .zük , an aibban. hogy vóre a báta.széki, a szekttar
� idén ,,mct J lentó· tLr,e11;i I d, és a dombót�r� ti7.emegy
Julalékot varnak az Uta.,ella- séi;eket korszerús1tik. A moz
tó dolgozói góarus-kiszolgálárt kiterjesz.-

A pécsi Utasellátó egyben a tik azokra a na<>.sobb forgal
Baranya és Tolna r.i,egyeí ki- mú állom.a. okra, aho1 még 
1'1'n.delt�ég központja is. veze- nin� állandó jell�gű.  U!-85el
tö�vel, Szabó Antal elvtárs- lát�. Ez p1ackutatast _ is Jelent 
lxJ arról beszé1getlünk, ho- 1 

a '?_re_nde'.tsé� számar:i, 
gyan feJiódo�t a kirendeltség UJ arus1tii.s1 módot 1s beve
munloja tavaly é� mit tervez- zettek a tél kellős közepén. A 
nek az idén. 1 polietilén tasakba csomagolt 

. 1 üdítő italokat, melyekhez szí-.:- Pécs 51llom�s<?.1i Tendk•- ,·ószalat adnak. szi\'esen fot·ut, er,•dm"."ll .. •7!unk el �a gadta az utazó közön.<t'-g. Ezért 
111._ osztaly11 soiite_s korszeru- mo, t nagy mennyiségű tasasitcsé��l. _A b1s:trorn atalak'.- kos ucl-ítöitalt r ndeltek a moto!t scmtest 10 meter hosszu, hácsi sz:kvizüzemtól. 
modern ki.-i:olgálópulttal sze- L. J. 
1'eltük fel. A 80.� szék és asz-
tal ül!·e fogyasztci..'lra nyújt le-
hetö;éget. 

Népszerü a bisztró 

Súlyos balesetet 

hárítottak el 

Az újító ja,·aslata országm; vá.th Jenő to1atásvezetö, Ku!
alkalmaztat.á.sa cél•ából a man.n Károl11 és Németh 
Vasúti Föoszt.ályhoz · fordult. G11ula váltó_kezeJ.� brigádjai. 
Először elutasították, mert fe- 1 

A_ verseny 1rányitá.'_ ban be
lül.etes volt az újít.á.sröl ké-c valt az a _módszer. h<J€! _(?sej
szült szakvélemény. Hortobá- • telei La,os állomás!onokhe
gyi elvtárs fellebbezett. Ered- lyettes az �igazitásokon min
rnény: Tölgyes Lajos elvtárs dennap táJékoztatta a dolgo
n 7. szak:oszt.üy veze,tóje 1962'. zókat a m iilld_eJmap� munká
szeptember 12-én a követk.e- rol. az eredm.ényekrol. 
ző szövegű levelet küldte ré- Azt a vállalásun!kat, hogy 
s1.érc: .,Újabb próbák alap- 1962-be,n 1026 irányvona�t 
ján ,neaállapitottu.k. hoqu úii- tovabb1tunk, a_o_ vonattal es 
tása mea1:alósításra alkalma.s. V?Da!ont!<ént_ .10 néháiny ton

Értesitettük az iQ'azl7(ltÓ!<Í.flO- naval_ tul�!Jcsítettuk. Any�g
ka.t, amennl/Íben az újítás takarek06S.agga] 26 OOO fonn
aazdasáQoJna.k mutatkozik, sa- tot taikarítottunk meg. 
já.t hatáskörüloben t>egyék Szeretnénk megtartani a jó 
alkalmazásba." er��yeket. VM:laltuk, hogy 

az idén a tehervonatok ter-
Már hQiO'ne volna ga.7.dasá- h�ését átlag 1 1 1 5  tonára 

ll,O 2 - Srerény bec les alap- emeljük , menetrends.zerúsé
ján is azt mondlrntjuk. hogy gük 88.5° 0-os lesz. A személy
legalább 400 OOO forintot ta- ,·ooatok menetrends.zerúségét 
karíthatna me:t e7.ZE>l a va.--út 99,4° ,-ra teljesítjük. A kocsi
országos viszonylatban. Mégis t�ó,:k�á;bun 90. a . v�at
késik az igaz,g,at�ok érdek- kozlekede5:.1 terv 

O 

_tel1esítésé
'őd " T l'- l , 'J ']'· 1k. ben legalabb 82.5 ,0-os ered' ese. a ''"' 0 yan JO. a ,na I mén..v elérése a célunr. A koanvag,lag. hogy nekik 1;� csikihasználást átlagosan 22,7 
kell a pénz, a megtakantás, tonnára kívánjuk teljesíteni. 
amit ez az ú jítás felkínál? - Ebben az évben 1100 irány
Valamenn}"i jgaz.gatósag tud a vonat indítá.<át tervezzük. A 
javaslatról. csak intézkedniök fel.szabadulás ünillepé,ig 100 
kellene. Hányat ,.alszanak·' irá.nyvonatot továbbítunk. 
még erre? 

1 
Németh Gyula, 

(L-cz) Ajka 

Dombóvá.ri vasutasok 
a szállítási tervek teljesítéséért 

- Potoljuk a lemaradá.'ltl -
mondták a dombóvári csomó
pont dolgozói, amikor elolvas
ták fclsöbb szerveink erre 
szóló felhívását. - Nem en
gedhetjük, hogy a uállalatok, 
tennelöszöt•etkezetek munká
ját gátolja a szállítási lemara
dá.'l. 

Nagy mennyi•égű áru el

csatlakoztak a csomópont vál
lalásához. 

Bódogh Mihály 
Dombóvár 

.\ kistf'renyei fűtőház 
példája 

szállítása vár Dombóvár cso- Kevés olyan fútöház van mópont dolgozóira is. akik fel- az országban, ahol olyan nagy ajánlották, hogy április 4. és javuLá.st mutatnak a teljesítmáju.s 1. tiszteletére • ünnepi mények és a gazdasá."J ered-
műszakot tartanak. mények. mint Kisterenuén. 

A fűtöház utazószcmély-zete 1959-hez viszonyítva tavaly 
A biszt.ró ntp�z!'cúségére jel- Bán Sándor mozdonyveu,tö a vonatok menetrend szerinti 

I 
másfélszeresére nött az egy 

lemzo, hogy tav<'lY .a negye- munkatársaival. Nénietll III. balesetmentes továbbítását fo� '?°�o:1yra esö 100 etkm �-
dik negyedJvben 97 ezer pár István és Bertala n Kálmá11 gadta .meg, A kocsiműszak .1esitmeny, . 70 dek.-\val csök-
deorecenit. é:. 1 :J? ezer darab fulűkkel a szombathelu-he- . . . kent a faJlagos szénfogyasz-
lán�o,t ;_cl.lak el A hajm1li Q'yeshalmi ,·onalon tO\'<ibbi-

gondosab� .mu!1kaval �egil• :  t.ás. Az éltizem célkitűzések 
munkásvonatokKal ük<'ó dol- tolta március 14-én a 79751 11. h?gy a _szalhtmanyok . muszaki 

egymás után hétszeri te!jesi
gozok többsége rnár ho.:zászo- su:mu \·onalot. Amikor az h!ba m,att ne szenvedJen�k ké- tése jól srervezett, céltudatos 
kott ahhoz. h•Jgy a bisztróban 1374 tonnás szt'rclvény Csor- �1:. Ha cs�k �ehet, '.1 v�gan_vok verseny eredménye. A mozgó
olc,ón é, jol reggehzhet. A nára éi·t. a for ulmi szo]gá- kozott _el:,7egzik a _.1antá•o:<at. sitást a pártszervezet. a szak
bisztró le�jobb eladoi : Radi- lattevó ·é:; a , álto.,ezcló is át-

A kocs,nz>-l?'lló brigád a hon- s1,ervezet és a szaikvonal szot· • , ,11 1 . . p t J • íutá•ok számának crokkenté- rosan együttn,üködve végzi <>Jev1cs . , anne e es I a- haladasra adott Jcl,� t nekik. sére tett felajánlúst. • - . . . . ' 0; nos,14!-. Alig hogy tudomasul \'et- A futohaz dolQ'Ozo, nak 40 ,,-a 
J l be li.l t  f 1 . lel · .. 1 tl a jelzést me látt·ik az ál- Az állomási dolgozók \'ál- briQ'ádokban dolgozik. Ot bri-

lct 
O 

bej�ata �r.c fct� clh���: lom J,ijar.;ti 'dalá•n a ,•ál-
, 

lalták. ho�y a tavalyi elsö fél- J::ád 30 dolgozo�al már srocia-
zatt '·ét · 1 · . A -· 11 tórn,d mo7gó tarla'-ékot és e\' eredmenychez képest a te- , li ta oklevelet 1s kaPott. Most - " p.av1 on "· .l a o- � . · 1 . ' bb k 0t b ' ád Jakult Ed mas ·tt . , _ al k k _ észrevetté.1- azt a tartályko-

j 
herYonatok menetrend�zaru uJa e ng a . -

szerű�it�
m

�prili�;r,r'
e 

ke��- Csit, amai,.vik éppen uz o vá- indít · sát 2, a _  s�emély\'On�1t< '- dig_ Bazsó Józ�f � F_odor 
dik _ ugyancsak swp ered- gányukon volt. A von:it<?t n�enetrendsz_e_rusegét 1 s�aza- J La10s '™;)Zdonyvezelok ert&: 
ményeket ért el. Sipos Béla g_vorsftkkel sikerült megall1- lek.kal JavftJak. A terhekst a :,l _a . leg1obb er�ényt. A 
kon}•hafunök vezetésével clis- taniuk. Ekkor már csak 50 kocsik jobb kihasználásával át- futohaz kar�lartói olyan 
lllerésre méltó munkát vénez- méter yfilasztotta cl s7..erclvé- lag 900 tonnára emel ik. A ke- gond?al végzik a mozdony<;>k 

tek a konyha dolgozói. Hu- 1 nyükct a tartáh-koc -itól. reskedelmi dolgozók fokoz,.ák 1avításat. _!io� nagy�n titkán 
szár János és Hori:citll Ete- Figyelme., é�ükkel bulyos a g}•Üjtökocsik kihasznulá,át fordul_ �lo v,sszatéi:o munka. 
mér cukrászmestcrck, vala- baksetet hárítottak el Bán és 12 tonnára növelik az <'!: A .  futohaz do�zol . e1hatá-
lllint .\Jojzes Jáno.,-1,k . zakács- Sándorék. akiket ezért juta- dolgozóra e,ö eg •órai teljesít-

, 
rozták, h?J::Y az idén JS telJe

no külön is dicséretet erde- lomra ja, asolt a sza kszol<?a-
1 m

ényt. A vonatkísérok, a szer- stl k az eluzem feltételeket. 
melnek. E.v�k óta nem volt I lat. Dane József, t_ár dol�oz?l .  a p{1!y�fenn!11rtás Fekete László, 
t>ana�z a J\a(lfl János kivaló Tapolca es a '..obbi szolgálati ágak is l\Iiskolc 

J 

SZÁMOK A VI. KONGRESSZUS 

BESZÁMOLÓJÁBÓL 

1962 végén a szocialista brigád címért 1708 brigád 12 700 fóvel 
versenyzet� 

'1,558,416 
roR1i.T 

Az 1961. évi kiadások alakulása 

A könyvtári kötetek száma 1962 végén 260 771 voli 

J,000 DOLGOZÓ 
[J O  

dD 
Tl 

3000 dolgozó �esil1' klsla.kásépitési kölcsönben 

evente több mini 20 OOO dolgozó és családtag veez riat 
üdülésben 



• 

Kiváló sportoló - kiváló tanuló 

Az Orvostudományi Egyete-
1 

vízilabda válogatott csapat 
men a közelmúltban adták át tagja nehéz időben, negyedéves 
a kar legkiválóbban tanuló korában elért kiváló tanulmá
élsportolói számára alapítoU nyí eredményével vívta ki ma
vándordíjat. A férfiaknál Kon- gának a megtisztelő kitünte
rád Sándor ötödéves orvostan- tést, az „Egészséges, edzett test 
hallgatóra, a BVSC válogatott a.z alapja a magasfokú szel:e;: vízilabdázójára esett a válasz- mi kultúrának" elnevezesu 
tás. örökös vándordíjat. A kitünte-

Az Európa-bajnok magyar téshez mi is gratulálunk. 

Jól szerepelnek a vasutas birkózók 
- A márciusban megrendezett BVSC, kettőt a Törekvés, egyet 

birkózóversenyeken mindenütt pedig· a Testvériség nyert. Csa
ott voltak a szőnyegen a vas- patban 26 pontta.l a. BVSC lett 
utasbirkózók. Különösen ör- az első. 
vendetes, hogy a felnőttek, a Budapest 1963. évi III. osztá
serdülők és ifjúságiak egyaránt ]yú egyéni és csapa11bajnok
megállták a helyüket. Március ságán a könnyűsúlyban Varga, 
3-án Buda.pest kerületi bajnok- a BVSC versenyzője végzett az 
ságán, a BVSC fiataljai közül első helyen. 
Fla.schner, Erős A., Dávid és Március 23-án és 24-én a 
Major az e1ső helyen végzett. Debreceni VSC országos fel
Ezenkívül még négy második nőtt kötöttfogású versenyén is 
helyezést szereztek a csapat jól szerepeltek a vasutasbil'kó
tagjai. Csapatban is a BVSC zók. Légsúlyban Völgyi BVSC, 
végzett az első helyen, pehelysúlyban Kátai BVSC, 

Március 17-én és 18-án a középsúlyban pedig Kovács 
� BTST 1963. évi s:zia.badfogású DVSC az első helyen végzett. 

ifjúsági bajnQkságán a 10 súly- Ezenkívül több második és 
csoportból hétbeil viíst.rlas- harmadik helyezést szereztek a 
birkózók végeztek az első he- DVSC, a Szegedi VSE és a 
lyen. Négy bajnokságot a Szolnoki MAV versenyzői. 

MAGYAR VASUTAS 

LEKÜZDÖTTÉK A BELVÍZVESZÉL YT 
Március 12-én a délután! 

órákban a hirtelen felgyülem
lett belvíz elöntéssel fenyeget
te Tapolca állomás északi vé
gét. Kiss József vezénylőtiszt 
amikor értesült a veszélyről, 
a kalauzi tanfolyam 15 hall
gatójával és másokkal a hely
színre sietett, hogy segítse a 
pályamunkásokat a veszély 
elhárításában. Vasbetonaljak
kal és salakkal torlaszolták el 
el a víz útját úgy, hogy csak 
kevés viz tudott átszivárogni 
:i vágányokra. 

Gogánfa és Nyirfak között 
ugyancsak elöntéssel fenye
gette a belvíz a vasútvonalat. 

A közelben levő Zalagyömrlln 
lakó vasutasok, közöttük Sass 
Vilmos pályamester, Klenner 
Ferenc forgalmista, szb-titkár, _ Megháromszorozódott 
Lőrincz József és Pula.i János geo-lemezek gyártása a Gyön
tél'közőrök, valamint Lampert gyösi Kitérőgyártó 0. V. geoFerenc és Szilágyi József pá- üzemében. Az üzem két évvel 
lyamunkások állandóan tisztí- ezelótt 600 OOO, az idén már 
tották a hidak alját és a szűk mintegy 2 millió forint érték
átereszeket, hogy szabad utat ben állít elő geo-lemezt. biztosítsanak a víz elfolyásá- . . , •. 
nak Közben e vasutasok za- - A Szov3etunio vasuti te-
lagyömrői otthonát is, elöntés- he:f?rgalma két��eresen feW_l
se1 fenyegette a viz. Áldozat- mul3a �z E�J!esult, 1llamokét. 
kész munkájukért valameny- A Szov3etunio vasuti teherfor
nyien dicséretet érdemelnek. 

! 
galma több mint 40 százalékát 

Bognár Károly alkotja � világ összes vasúto_n 
Tapolca l��yolitott teherforgalma-

Újítási ankét Nyékládházán 
! - Több mint 3 millió forin

tos költséggel korszerű üzemi 
konyhát és étkezdét létesíte-
nek Kaposvár állomáson. 

Szakszervezetünk Borsod 
I 
kocsifordulót. Egy tiszasze-

megvei bizottságának rendezé- derkényi újítást, amely több 
sében legutóbb Nyékládházán százezer forint megtakarítást 
került sor a szokásos újítási lgér. egy év óta csak most 
ankétra. Az ankét, amelyen kezdenek alkalmazni. Kérték 
szolgálati vezetók, szb-tagok, az újítók, hogy az illetékesek 
újítási felelősök és újítök vet- gondosabban ellenőrizzék az 
tek részt, igen hasznos volt. újítások sorsát. Ilyen szem-

Elmondották az ankéton, pontból is szükséges javítani a 
hogy bár fejlődés mutatkozik miskolci igazgatóság munká
az újítómozgalomban, az ered- ját. 
ményesebb újítómunkát még Többen hiányolták azt is, sokszor gátolja a bürokrácia. h k · 
Bírálták az újítások átfutási hogy a szolgálati elye meg 

mindig nem kapták meg az idejének hosszú tartamát. idei évre szóló újítási feladat-
Perlaki István mezőkövesdi tervet. Ez a késedelem kedveállomás!őnök elmondotta, hogy zőtlenül hat a mozgalomra. 

javaslatára egy hónap eltelté-
1 . -

vel sem kapott választ, pedig Poka Miklós 
az jelentősen gyorsítaná a Tiszaszederkény 

Az ausztráliai vasutasok helyzete 
rál vasutasok életszínvonalát 
fenyegeti. 

A Railwa11 Review című, 
Adelaide-ben megjelenő lap 

- 249 újítási javaslatot ad
tak be a dolgozók a múlt év
ben a Debreceni Járműjavító
ban. Ebből 99 újítást már meg
valósítottak. Az újításokból 
származó megtakarítás össze
ge 874 400 forint. 

- Kijevben tanácskoztak a 
napokban a vasúti együttmú
ködési szervezethez tartozó szo
ciatista országok képviselói. A 

tanácskozáson a műszaki to

vábbképzés fe;lesztésével, a 
közlekedés további gépesítésé
nek és a.utomatizálásának kér
déseivel foglalkoztak. 

- Hat új, keskeny-nyom
közű Diesel-mozdonyt gyártott 
a MAV részére a győri Wil
helm Pieck Vagon- és Gép
gyár. Ebból négyet a budapes
ti úttörővasút, kettőt a kecs
keméti kisvasút kapott. Még 
ebben az évben 12 személy
kocsi is készül az üzemben az 
úttörővasút részére. 

- Vasúti aluljárót építenek 
Balatonalmádi állomáson 1 
millió 150 ezer forintos költ
séggel. Az ausztrál vasútak teher

forgruma tíz év ala1tt - 1951-
től 1961-ig - 11,5 miihlió ton
nával emellkedett és jelenleg 
47,4 millió tonnát tesz ki. 
Ugyanezen idő aJ.iatt a vas
utasok száma 13 ezer fővel 
c�t. A dolgozók munka
erejének nagyobb kihasználá
sát nem kövebte béremelés. A 
télkések kielégítlhetetlen kap
zisisága, amellyel a munka ter
melékenysége növekedésének 
mmden gyümölcsét maguknak 
akad-ják kisajátitand. arz; auszt-

szerint az sem segít a vasuta- c·kk" k „ 
sokon, ha döntőbírósági eljá- I Un nyomon 
rást vesznek igénybe. A bíró-

A M V tas 1963 ságok Ausztráliában már rég- . �ar, , asu . • 
·ta l'tilra' · té · -•-•·é Január l-1 szamaiban Mit tu.d-o po, , 1 m zrn.eny= 

k kos , ek? 
, 

el váltak, amelyek mindig az l 
na az o oep • cunm 
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- Korszerúsitik a Keleti P'
lyaudvar hangerősítő hálóza
tát. Az eddigielmél kisebb ere
jű hangszórókat szerelnek fel, 
sűrűbb és e,gyenlet.esebb elosz
tásban, hogy a közléseket az 
utazóközönség mindenütt jól 
hallja. 

- Korszerfi, kényelmes pár. 
nácskocsik gyártásái kezdték 
meg a Szovjetunióban. Az 6J 
kocsik a távolsági vonalakon 
közlekednek majd 160 kilom6-
ter/óra sebességgel. 

- Műkedvelő vasutasok. B� 
la tonakali állomás szakszerve-. 
zeti bizottságának támogatásá� 
val az állomás kultúrgál'dája 
nagy sikerrel adta elő a NM\ 
olyan világot élünk címfi há-, 
romfelvonásos színművet. 

- Ujabb vállalások szillet. 
tek a debreceni járműjavító-, 
ban április 4-e tiszteletére. lot 
teherkocsi középjavítását é!I 
négy gőzmozdony futójavítá-, 
sát terven felül vállalták. 

- Aprilis 4-e tiszteletére tett 
vállaZá.s eredményeként a ter
vezett határidő előtt 13 nappal 
befe;ezték az érdi 3-as számú 
baralok szertárvezetői lakáster
vezési és költségvetési munkáit 
a krisztinavárosi pályafenntar
tási főnökség YbZ Miklós 
komplexbri,gá,djának dolgo. 
zói. A megtakarítás 5000 forint. 

- Sugárhajtóművel a hó és 
a jég ellen. A lengyel vasuta
kon érdekes új módszert ve
zettek be a havas, eljegesedett 
váltók, sínek megtisztítására. 
Egy gőzmozdony elé megfelelő 
módon repülőgép-sugárhajtó
művet szereltek, a hajtóműből 
kiáramló, mintegy 250 C fok 
hőmérsékletű égésgázok pilla
natok alatt megolvasztják a sí
nekre, váltókra fagyott havat, 
jeget. 

- A Lélektani tényezo7< ue
repe a munka.brigádok vezet6-
sében e. cikkünk tolyiatáaa 
mai számunkból anyagtorló
dás miatt kimaradt. 

Levelezóink írják 

uraJkodó osztály érdekeit vé- 1 riportot kö�tünlk - � MA_v 
di)(. Az ausztrá). vasutas lap Adat!eklo�.o� F��l. 
közld O Brian-nek, az ausztrá- A többi kozott a_� ;s megir
liai vasutas s.mlkszervereti szö- tuk. hogy a főnökség dolgo
vetség fé>bitkárának egy cik- zói sérelmezi'k, _hogy a gépeik 

két, amely az európai Közös kezieléséhez szükséges szak
Pia.c" éles kriiikáját 'tartal- vizs�jukat �em i�erik el 
mazza és rámuta,t arra mi- vastw szakkepzetbségnek és a 
lyen hátrányokkal jár�a az n�� szakcsoportba sorol-
aJU.Sztrál dolgozókra Angliá- ták oket. . • . nak a Közös Piachoz való A problémaira a vezengaz-
csatlakozása. gatóság gyorsan reagált. El-

A szerkesztőség Uzeni 

Plnlér Lajos Vácrátót. Bódoflll 
Mihály Dombóvár. Bognár Károly, 
Dancs Jó7.5ef Tapolca. dr. Bánk· 
falvY GyuJ.a, cserháti J ázsef, sz1-
lácU Sándor Szege<!. Szelle Ferenc 
Szob. Kocsárdi Tibor, Molnár Ar
pád. Januú<:Zky Ferenc Budape,-t, 
Fekete László, Klsvároai János 
Miskolc. Murai Gáborné HatVan, 
Vártalv! Gyula Gyékényes, Né
meth Gyula Ajka, SzJklal Sánd<lt' 
ZáhOll'ly. Póka Mliklós Tiszaszeder• 
kény. Faragó Sándor Nyíregyháza. 
Boldizsár Gyula Békéscsaba. Cseil 
2'.oltán Szolnok: Leveleiket lap� 
anya�áboz felhasznil,juk. 

Az érdi pályamesteri sza
ktuz 18 dolgozó;ának helytál
lásáról számol be leveLében 
Ja.mniczky Ferenc. ,,A sza_ 
kaszt az ároíz által veszélyez
tetett Vecsés ál!omá.8-ra kifld
ték. A pályamunkások Feny
vesi Márton vezetésével éjt 
-nappallá téve, esőben, vízben 
dolgoztak. Homokzsákokkal, 
terméskövekkel erősítették a 
t:>asúti töitist. Fáradságos 
munkájuk eredményes volt." 

* 

„Gyula állomás dolgozói a 
felszabadulás ünnepére készül
ve elhatározták, hogy versenyt 
indítanak a szocialista szolgá
lati hely clm elnyeréséért. 
S�ialista brigádjaik tavaly 
igen jó eredményeket értek 

�zt�ex��d:;
es

m1��!ti:� 
akarnak dolgozni - olvastuk 
Boldizsár Gvu,la levelében. 

* 

Bognár Károly levelezémk 
arról ír, hogy Sümeg állomás 
gza.kszervezeti bizottsága. ün
nepélyesen búcsúzta.tta a 
nyugdíjba vonuló Tobak Jó
zsef elómunkást, aki több mint 
40 évet dolgozott a vasúton. 
Munkában töltött évei alatt 
több száz fiatal dolgozót ta
nított meg a. pályafenntartási 
munka mesterfogásaira. 

* 

Tolna megyei alapszerveink 
munkásellátási felelősei közül 
február végén többen egyhetes 
bentlakásos iskolán vettek 
részt - írja levelében Bó
dogh Mihály. - A balaton
boglári Fémmunkás-üdülőben 
tartott iskolán aktivistáink so
kat tanultak, vitavezetőjük 
Schmidt Józsefné lelkiismere
tesen segítette tanulásukat. 

dulás ünnepére a Dunakeszi 
Járműjavító dolgozói - szá
mol be levelében Pin-tér Lajos. 

Az egyes gyárrészleg 
dolgozói például a tervezett 
munkán felül vállalták egy 
vezetőállásos, toltmeneti sze
relvénybe va.ló kocsi elkészíté
sit. A 2-es gyárrészleg dolgo
zói 10 kocsi futójavitá.sával 
túlteljesítik tervüket. A jár
mú;avító szocialista brigádja.i 
külön is fela;ánlásokat tettek, 
melyek teljesítése az első ne
gyedéVi terv eredményes vég
reha;tását segíti. 

* 

A társadalmi tulajdon vé
delméről tartottak ankétot 
Szeged állomás dolgozói. Az 
ankéton a Csongrád megyei 
rendőrfőkapitányság képvise
letében Pa.nyor Milm.ly r.-szá
zados és Csáki László r.-fő
hadnagy a vasutasdolgozók 
fokozott segítségét kérték a 
gazdasági bűncselekmények és 
a kártokozó balesetek megelő
zéséhez - olvastuk Cserháti 
József levelében_ 

* 

Miskolc tiszai pályaudvar 
dolaozói elkészítették ez évi 
versenyvállalásukat. A vállalás 
Zényeges része, hogy a kocsi
tartózkodási műszaki normát 
88 száza.lékra, a kocsikihaszná,
lási tervet pedig 99,5 százalék
ra kívánják teljesíteni. A pá
lyaudvaron dolgozó brigádok 
balesetmentes munkára törek
szenek. Versenyükkel szeret
nék elősegíteni, hogy az igaz
ga.tóságok közötti versenyben 
Miskolc a tavalyi második 
helyről az idén az első helyre 
kerüljön - írja Kisvárdai Já
nos. 

* 

* 
A harkányfürdól vasutas 

Munkafelajánlások tez;esf- gyógyházban töltött kellemes 
tésévei készülnek ci felszaba- hetekről számol be levelében 

Cseh Zoltán Szolnokról. Mar
kovics Gizella orvosnő, Tóth 
István gondnok és a gyógyház 
többi dolgozója gondoskodott a 
beutaltak kifogástalan ellátásá
ról, étkeztetéséről, pihenésük
rffi. 

* 

Pécs állomás eredményeiről 
számol be levelében Leíti Fe
renc. A pécsi vasutasok a múlt 
évben teljesítették az élüzem
feltételeket. Eredményeikben 
nagy része van annak, hogy 
igen jó együttműködés való
sult meg Rz állomás és a fűtő
ház dolgozói között. Az állo
máson tavaly 27 brigád ver
senyzett a szocialista cim el
nyeréséért. 

* 

Február 1 óta Nyíregyháza 
állomáson is megvalósult a 
közbeváltó szolgálat - olvas
tuk Faragó Sándor levelében. 
- A dolgozók nagy örömmel 

0' Brian szerint a Közös rendelték. hogy a nyolc álta
Piac nem egyéb, mint egy po- lános .is,kolá'V!l-l

! 
illetve �zép

litikai egyesülés amely a nyu- 1.Skolai erettsegn;el, valamint a 
gatnémet im�ialista-revan- Központi Statisztikai Hivatal 
sisták érdekeit szolgálja. Ang- álta.l előírt gépkezewi szak
la csaJtlalkozása a szerző sze- vizsaával rendelkező do!go
rini, erősen sújtani az auszt- zók szaktudását e.l kel.! is
rál érdekeket mert az aus2itrál merni va.súti szakk.épzettséa
gazdasági él�t számos ága, fö- nek és a. negyedik szakcsoport
képpen a mezőgazdaság, az ból a harmadikba kell beso
Angliába irányuló kiviteltől rolni az érintett gépkezelő
függ. Szerző a megoldást a ket. Az intézkedés. nagyon 
szocialista országokkal, első- helyesen .kitér arra is. hQgy 
sorban a Szovjetunióval való ha a jövőben egy gépkezelő 
kereskedelem fokozásában 1át- megszerzi a szükséges szak
ja. Ez a piac sokika.l stabilabb, viz.sgát, atuomaitikusan beso
mint például az Egyesült Alla- rolható a harmadik sza!kcso
moké, amely az utóbbi évek- P<>rtba. 
ben beszüntette Ausztrália A február végién kiadott in
egyik legfontosabb exportter- tézkedés után, a nemzetközi 
mékének, a gyapjúnak vásár- nónap a1kal:mából az Adatfel
lását. dolgozó Fémöksét1 71 nődo!go-

Az ausztrál újság szót emel zója kapta kézhez az átminó
a vasutasok követelései mel- sítést. 
letJt és támadja a tőkés ki- A gyors inté2lkedést nagy zsákmányolás különböző je- örömmel fogadták a főnökség lenségeit. A lap több cikikben dolgozói. Hatására máris felállást foglal a béke megszi- lendüJ.t a tanulási kedv. Szálárdítása és az általános le- mos olyan fiatal lány. aki szerelés mellett és szembe- még nem rendelkezik a szűkszáll az antikommunizmus séges szakvizsgával. határozta 
hirdetőivel. el a továbbtanulást. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Blvatalos Lapból a szakszerve

zeti bi7.ottságok és • dolgozók :fi
gyelmébe ajánljuk a követikeztli<:et: 

11. számból: 
105 731/1963. I/3. e. Hastifusz elle

ni védőoltások az 1963. évben a 
vasutas do1gozó1má1. 

12. SZlUDból: 107 749/1963. 1/3. A. 
A VSZT tigyin.tézés központosltá
SG az építési szoJ.gálamál. 

1U 072/L962. I/B, A M.A V teril• 
!etén Jevö föld- és fúterületek, 
valamint gyümölcsfák haszná:á
ba adásának szabályozása. 

MAGYAR VASUTAS 

Felelős szerkesztő: Gulyás János 
Felelős kladó: Szabó Antal 

Szerkesztőség: 
Budapest VI .• Benczúr u. 41 

Telefon: városi: 424-lH. 
üzemi: 39-77 

Terjeszti: a Népszava Lapkiadó 
VáUalatii 

Budapest VII.. Rákóczl út 54 
Szikra Lapnyomda 

fogadták ezt az intézkedést, 
• .,......,,.,..,..,,.,....,....,"""-,.,.-~""".-.-..,.�-...... ,,,,.,...,.....,,...,.,,.,..,,...,....,.,""'.,,..,..,...,.,.....,""'.,,..,..,...,.,.....,....,_,_.,..,,.,. .. amely a jól szervezett munka 

eredménye. A munkafegyelem 
továbbjavításával és a tavalyi
nál is ;obb eredmények eléré
sével szeretnék viszonozni ezt 
a dolgozók javát szolgáló in
tézkedést. 

* 

Készülnek a nyárra a ferenc
városi pályafenntartási főnök
ség Soroksári úti kertészetében 
- írta levelében, melyhez több 
fényképet is mellékelt Molnár 
Arpád. Zsuzsa.ndor Jánosné, 
Juhász Miklésné, Szalai Erzsé
bet és a többi kertész &. majd 
kiültetésre kerülő muskátlikat 
neveli. A kertészet üvegházai
ban rengeteg dísznövény vár
ja a melegebb időt, hogy majd 
a vasúti szolgálati helyekre 
kerüljön és szebbé varázsolja 
azokat. 

Tavaszi nagytakarítás 

Kénytelen vagyok részt venni a.z állo
másí takaritásban, a feleségem takarítás miatt 

kidobott otthonról. 

Pályamunka-kijelölés 

Ennek a zökkenónek a szelvényszámát il 
írja be. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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LENIN TANÍTÁSA 
A loommwnistrák müü6i. a 

haladó emberek százmil
liói ,J)1ili.! 22-én ű.11:nepli,k 
Lenin azül.etésének 93. évfor
duiő,;cit. Kevés olvan ember 
-1cad. · o1á 11e tudná:. hogu 

tlCIIIICNk • munká.sosztály, 
._ 11% � embem,ég 
fftldld1'6l tK>kat Jeöszönhe t 
� S az ű,mepl.ók szá
- c,ak tlÖVekuik 11Z idó 
� Ní-na ma ,nár 
• flJldlcerebégnek euvet,len 
IIICllltjcs -· ahooo ei 11e Ju
latt 1'0llaa Lmin 11e11e és ta-
.W.. A lenínizm.114 új kor
lNkot nvUó ;elentóséoe ma 
�bban k.ibontakozik 
� míflt Mrmikor. 

marxmn,u., f<>rradail:mi lénye
gét meohamisitó különféle -re
f07'fllJl,sta és revizionista -néze
tek.kel szemben, ha-nem ab
ban i.,, h.ow az imperializ
m-w éli a proletár/<Yrradawm 

új kor&zakának mélYN!ható 
és sokoldalú vizsQlál.a:t.a alap
;án tovább fejLeszteffe a. for
radaZom eszméit. Ezzel a. 
munk&osztáll/t a. társa.dalom 
átformálására. irányuló harc 
döntő sza.ka.szában Legyózhetet
len eszmei fewverekk.el ruház
ta. fel é& világra szóló új isfrn?
retekkel gazdagította.. Az új 
problémák eZemzéséből és 
meooldá.Mból fejlődött ki a 
mai mar:ri&ta-Lenimsta tri-
1,á.gn.ézet. 

'111,leS haava téka az elmélet é3 
a gyakorlat e(ll/séQe. Ez a 
kommunista és munkáspártok 
tevékenységének vezérfcma.la. 
A magyar é3 a nemzetközi 
munkásmozgalom tapasztala
ta.i bizon:uit;ák, h<>íTI/ nehéz
ségek. kuda.rcok a.k.kor érik a 
forradalmi mozgnlmat, ha el
téré& tapasztalható a ma.rxi
Zenini elmélet és a f<Yrradalmi 
wa,kor1.at egységének köve
telmén11eitól. 

N<Ltlll változá&Ok menm.ek 
végbe a vi.Iáaban. A szocia
lista. viláorendsezr megerősö
dése -nyomán a ha.la.dó de
mokra.tikus és uocialista. erők 
mozoa,lma. a.z imperializmus 
gya.rmati rendszerének szét
eséséhez. a kapitalizmw álta
lá110& válságának továb bmé-
14,ü.léséhez vezetett. A ,iem

zetközi kommunista mozga
Zom ma. kedvezőbb feitét!elek
kel vívja küzdelmét. Azonban 
a kapitalizmtl4 t•éc,leges fel
számolása, a kommunizmus 
ayózelmének Lenin álta.z elő
re látott útja mindig ú;a.bb 
problémákat, meooldandó fel
ada.toka.t álilít a mur.kásmoz
galom elé. Ezeket a problé
mákat a Leninizmu& szelLemé
ben, Lenin ta.nitásaira tá
maszkodva kell meoolda:ni. 
Els&orban a kommunista és 
mu-n.káepártok nemzetközi ta
nác.,kozá.sai, va,lamint a. ki
próbált é3 legta.pasztaitabb 
élc3a.pat, az SZKP kongresz
szu.sa.i végzik el e nagy fel
adatokat, fe;Lesztik tovább a 
lenini tanítá&okait a mi ko
runkban.. 

0 Zva-n k.örillménye,k között, 
amikor Lenin eszméi vi

lágszerte mind nagyobb t.ö
megek.et hóditana.k mea. a 
uocia.lism vi.láqrendszer pe
dig a. föld lakosságának t.öbb 
mint eoi,harmadát fo(italja 
maoában. a &ZOCiaJista f<>rra
da.lom meavalósitása. a kapi
talizmusból a szocializmusba 
való á.tmenet a népek többsé
oe számá.ra aktuális feladattá 
tJálik. Lenin eszméinek és te
véken!l8éaének hatása az em
beriségre .szinte felmérhetet
len. A dolgozó tömeoek. az 
e(T1lszerú munkások és a szel
lemi élet képt,is<?wi Leninben 
látják mozgalmuk megteste
sülését. A proletarintu& bé
ketörekvéseit, eszméit Lenil1 
tanításai fejezik ki a legra.
ayog,óbban. 

Lenin eszméinek hatása. ál
landóan növekszik, mert taní
tása. oda. is eljut, ahol a szé

Megérkezétt az első 

szilícium egyeni,.,yítós rillay,nozdony 

Próba.úton az új villamosmo7Alony 

A napokban megérkemtt 
I 

készületeket. Mi'llden je( 111Ta példányának érkezését is má„ 
Budapestre a nyugati piac- mutat, h.ow az új 3000 lóerős jus közepére várják. Ameny• 
!közösségtől: az Arbeitsoemein- sziliicium ewenirá'lll/Ító& villa- nyiben a gép a jelzett idóre 
schaft-tól vásárolt 7 darab moomozdonvok hazai gyár- megérkezik Budapestre, az 
3000 lóerós sz.ilicium egyen-1 tá&a az év második felében Ipari Vásár időszaka alatt ki• 
irányitós villamosmozdony meokezdódik a Klement Gott- állítják a Nyugati pálva.udvar 
első példánya. A felépítésében waU!ba.'11. illetve a Ganz- posta-csonka vágányára, majd 
és lkülsó kivitelében egyaránt MAVAG-ban.. utána pedig a forgalomba.. 
ikorsz.erú villa.rnosmozdonyt - Megtudtuk a gépészeti szak- Ezekből a gépekból az év vé-
a szakemberek szerint a világ . -· . géig még 17 darabot leszállít 
legkors:zerúbb szilícium egyen- osztály vezetóJétől azt 15• hogy a cég. Az utolsó két darab ér
irányítós villamosmozdonyai a svéd NOHAB-cégtól vásá- kezése 1964 januárjában vár
közé tartozLk - a MA V most rolt 20 darab 2000 lóerós Die-1 ható. 
a nyúz.ópróbának veti alá. selelektromos mozdony első (vl) 

A próbára a Budape&t
Miskolc iköz.ötti villamosított 
vonalon kerül sor. A:r. új moz
donnyal személy- és tehervo
natoika,t továbbítanak. majd 
közben sebes.5égi próbát is vé
geznek. A szakembereik kíván
csian várják, hogy a mi pá.lya
vis:wnyaink mellett a gép köz
lekedhet-e a maximális 130 
km/óra sebességgel. 

Köztudomású - annalk i�
jén mi is megírtuk -. hogy 
az új sziliciumQS mo>:donyok
nak már a múlt év végére 
meg 1<cllett volna étkezrúök. 
Mi az oka a féléves késésnek? 
S mikorra várható a többi gép 
érkezése? 

- A Qlépeket valóban a múl:t 
év véoéia kellett volna. les:zá!
litiania. az Arbeitsoem,ein
scha.ft-na.k - mondotta érdek-
lődésünk.re T� Lajos fő
igazgató, a gépészeti szakosz
tály veutője. - A Ql1Jártó 

Eredményes felszabadulási műszak 

a debreceni fűtöháznál 
ünnepi múszaiklml :készültek mély és 6 telherkocsi forgalmi 

hazánk felszabadulásának év- vágányon való kijavítását vál, 
fordulójára a debreceni fűtő- la,Jták. Az eredmény: 9 sze
ház dolgowi. Vállalásaikat mély- és 8 telherkocsi kijaví.,
túlteljesítették. tása. Ezzel 1190 forintot taka-

A fiókmúhely dolgozó! pél- rítottaik meg. Ennyibe került 
dául a 424-219-es és a volna ugyanis, ha ezeket a 
377-120-aa momonyok idő- kocsikat le'vflrcáZva a k�• 
szaikos javítását hat helyett öt javító-múhelybe küldik. 
nap alatt, a 275-128-as moz- A vontatás- és a villamos,. 
dony javítá...<át a tervezettnél múhely dolgozói is teljesítek 
két nappal elóbb elvégez-

, 
lék feladataikat. 

ték. Marosán Pál 
A kocsiszolgá]atná.I 6 sze- Debrecen 

Pécs csomópont kitüntetése 
cégek azonban a trakcíós mo- Hazánlk: felszabadulásának utasoknak. ,.Az első hely&, 
torok Cl'll(Írtá.sának eLhúzódá.sa 18. évfordulóján Pécsett a fú- zettnek adományozott ezüst• 
mia.tt -nem tudták. az eredeti tóházi kultúrteremben gyü!- serleg véglegesen Pécs csomó
haJ;á.ridöt betartani. A moto- tek &,;sze ünne�e az állo- pont dolgazóié. ősztcnözze ez 
rokon UUll(lniS a gyartá.s meg- más és a fütöház dolgozói. A a. kitüntetés a pécsi vasutasokeul.ése eLött némi módositá- pécsi vasutasok ezen a napon kat t01,ábbi jó munkára, tersokat kellett eszközölni. A I nemcsak a felszabadulás év- veik teljesítésére. A felad� 
mozdon11<>kba. két, egyenként fordulóját ünnepelték. hanem árukat pontosan és bizton&á,,. 
1500 lóerős 'TIWtor kerül. Ezek-

1 
a Baranya. mel711ei üzemek gosa.n juttassák el rendeltetési 

nek a nagy motorolonak nem- kongresszusi versenyében ki- hel1/Ükre, segitsék a szemé111-
csak a {IIJartása., hanem beépí- vívof.t első hely jutalmának forr,alom kulturá.ltabbá téte. 
tése ís nagy gondot okoz. Az új 

I 
elnyerését is. lét." 

mozdony egyébként két mun- Jókai János fütőházi KISZ- , . . 
lkavezetékes feszültségre, titkár ünnepi beszédének el- _A„pecs, igazgatóság neve� 
25 OOO és 16 OOO Voit 50 Hz-re I hangzása után a megyei párt- Fulöp __ Fere_nc •.. � III. osztál.Y 
készült, Szerkezeti részeit a bizottság kiküldötte Csendes 

I 

vezetoJe ud_:'0�1te_ a csomo-
legkorszerübb elemekból vá- Lajos elvtárs emelkedett szó- pont dolgozo,t . <-'S Jutalmak� 
lasztották ki. Hét ezrelékes lásra és a csomópont eredmé- adott át a legiobbaknak. 
emelkedó-n 1500 tonna sú,lyú nyeit méltatva gyönyörú ezüst- LeUI Fereno 
teher- és 600 tonnás személy- serleget adott át a pécsi Yas- Pécs 
vonatok touábbítására tervez
ték. ""-""* .,.,, ,,.,,. ,.,,., ,.,,., ,,.,,.., ,.,,.., ,., ,..,,., ,,.,. ,.,,.., -��· .,.. .... ,.,,� ,.,� 

A azocializmu. országuina.k 
1011N -.:él,ewdd táboníban 
Lenin eazméí valóaulna.k meg. 
Lm6n neve és eszméi lelkesi
Cik Cl t,iJáa dolQOzóit a bé
b!fft és IIZ emberiség szebb 
lilietéért vívott harcban. Lenin 
�ú elméietí éli gvakor
la&i tevékenységéből - mint 
lciClpadhatatlan forrásból -
kmul é1 merít ú; meg új er6t 
• ftBfflZ!etközi munká:smozoa
lmn. 

L
enin elméleti megáifapl
tásait nemcsak az iga

zolja, hogy a Szovjetunióban 
telje& és végZeoes l11/ŐZelmet 
aratott a szocializmus és kez
detét vette a kommunista tár
,adaZom építése, hanem iDa
zol;a a. szocialista. világrend
szer kialakulása és m,<Yrs
űtemú fejlódése is. A kapita
lista. és a szocialista rendszer 
bék.és el11Jmás mellett él.é.sé
nek Lenini politikája ma. is 

Nemc&a.k a.bban va.-n Lenin rendkívüli jelentőséggel bir 
� hOQ'JI megvédte é& a. szocializmus erősödésé
Marz és Engel& tanítása.it, a nek je(Tllében érvényesül. Le
tudománt,tos szociaJiZmust, a nin életművének ma. is érvé-

le& tömegek csak most kezdik Ami pedig a többi gép -
Lerázni bi14ncseiket. Szá.mukra sát iUeti. májusban megérke
is a lenini tanítások mutat- zik a következö. auousztu&ig 
;ák meq a fel.szabadulás leq- pedig va.Ia.mennl/inek mea keU 
biztosabb útját. Lenin tanit4- érkezni. Itt szeretném meu;e
sa.i erót adnak mindazoknak, 

j 
gyezni, hogy a. megvá&árolt 

akik a.z emberiséq jövőjéért, licenc a.lap;án a magvar ipar 
haladásá:.ért harcolnak. megkezdt� már a Ql1Jártási elő-

Példamutató szocialista brigád 

Vasárnapi rakodással gyorsítjuk a szállítást l Az uzsai „Petőfi" szocialista brigád kitüntetése 
Aprills 9-én komplexbrigád

'"8k.ez!etet tartottunk Szob 
'1kcnáson. Az értekezleten azt 
lárgyaltuk meg a szállító
felekkel, hogyan pótoljuk a 
ZOl'd időjárás követk,;?ztében 
elMJlott első negyedévi le
maradást. Allomásunk főleg a 
'.h6ezáll!tásokkal Inll'rlldt el. Az 
� negyedévben 51 500 tonna 
követ kellett volna elszállítani 
Szobról. 

nyomán a többi vállalat szál- Szép ünnepségben volt 
lítás.l intéwje is ígéretet tett résziük a napokban az u7.sai 
a vasárnapi rakodás tokozá- VII. számú pályamesteri sza
sára. hogy ezzel is gyorsítsák kasz dolgozóinak, akik három 

az áruszállítást. , éve alakították meg a „Petőfi" 
. szocialista brigádot. Eredmé-

Szob állomás egyébként I nves munkájukért már koráb
április 7-ig a globális havi I � is többször kaptak okleve
W:uszállit.ási . terv 40 százalé- Jet. Ezúttal je)vénnyefi_ tüntet
kat már teljesítette és ha a ték ki e példamutató szakasz 
kocslellátással tovább�. sem dolgozóit. 
lesz fennakadás, ápnhsban 
már az első negyedévi lemara- Az ünnepségen a szombat-

Az állomás tervbdvatalnoka dás 35-40 százalékát pótolni helyi igazgatóság képvi�leté
örlimmel számolt be arról, fogjuk. Swcialista brigádjaink 

I 
ben megjelent Bázár Elemér 

hogy a kóbányánál már meg-
1 

azon fáradoznak, hogy az ' és Horváth lajos osztály
szervezték a va5árnapi rako- ipartelepek kiszolgálása zavar- 'vezető. A tapolcai pályafenn-
dáet. Aprills 7-én például a talan Jegyen. tartási főnökséget Hanzmann 
tervezett 2000 tonna helyett : 

8 U F 
Károly, Szabó lstt'<Ín és Szarka 

2530 tonna követ raktak vagp- ' ze e erenc • István kép�iselték. 
l!Oitba. A köbúlyászok példája I Smb Beszédé1len Bázár elvtárs 

méltatta a brigádot. Kitért 
arra, hogy a rendkívüli idó
Jaras körülményei k&.ött, 
majd az árvíz idején is helyt
álJ tak a brigád tagjai. Utasí
tást sem várva mindig tud
ták. hol a helyük, elősegítet
ték a zavartalan vasúti forga
lom bí zto&I tását. 

A jelvényeken kívül ok
levelet, pénzjutalmat és 
brigádzászlót kapott a „Petőfi" 
brigád. A dolg,ooók örömtiil 
meghatottan vett.ék át az el
ismerés jelképeit és meglgé•
ték. hogy erután még nagyo"b 
szorgalommal teljesítik kö'e
lesség(iket. 

Bognú- Károly 
Tapolca 

Egy l!ve, 1962. l,prills 17-én ügyiratok négynapos, vagy 
alakult a Rámán Ka.tó swcla- annál hosszabb átfutási idejét 
lista brigád a szegedi Igaz- két nap alá sZArltotta le. 
gatóság I. osztályán. Ezt az Közösen vesznek részt a ren
�dmin.isztraot!v brigádot Peták dezvényeken. a kulturális élet; 
rswán vezeti, helyettese Hor- minden területén. Jó munk.á-
1,,ith Mdtyá&, s a brigádnak hét juk elismeréseként tavaly 

, :,őtagja van. Valamennyien a 
I 

össze! 2000 forint Jutalmat ,
1 
szocialista szerződés szerint kaptak. 
dolgoznak � élnek. CserhaUI J6aol 

Ez a IIZOCialista brlpd az Sze&ed 
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kal. Ekkor alakult meg önálló felacufaat Jelenti. Ezenkw1Ll szervezeti választások alkal- 1 . . 
szolgálati fönökségként a mai I minden esztendőben közel 400 

1 
mával 25 tagú csoport bizal- A Haman_ K<':tó f_íí.tifház 

Központi Nyomtalt·án ytár. ezer menet rendet osztunk mijává vál�tották. Azt hi- szakszervezeti b1zottsagan� 
J l lő.s'" f I bad J • szét az if}énylök között. szem, nála fiatalabb b1zalrm mu1:3<atizrvébe!1 ezt olvastuk : _e en 

.. -�"'� a e s� u as 
.. . . kevés van a vasútnál. 1 „Ma1·cius 20-an hat bizalmi 

ot'.' külon0;5en megnott. A_� 1 • A K�zp:mti �yorntatvany- Bizalmi munkája azonban , munkáját tá rgyaLjuk. Felelős: 
mely- é6 aruforgalom szedií- tar mintegy otven dolga- egyáltalán nem mutat kezdő Sp,.la József szb-t ithár." El
letesen emelikedö tempÓja. a zó.ia birkózik ezekkel a szá- ' vonásokat. Sőt, sok idősebb I mentünk, meghallgattuk az 
iszocialista tervgazdálkodás. a 

I 
mokkal, a számokat megtes- bizalmi példát vehet Lórincz érda�es kérdés vitáját. 

statisztikai adatszolgáltatás tesítő nyomtatványtömeggel. Máriáról. Ugy tartja. hogy Lakatosok, mozdonyvezetők, 
döntő szerepe ú.iabb nyomtat- A bálák. a CS-Omagok tárolása, nemcsak az szb-nek kell szűn- fűtök, adminisztratív dolgo
ványok tömegeinek igénybe- raktározása. rendel.ésenkénti 

1 
!':lenül_ kapcsolatban áll.n�a a 

j 
zók bizalm

. 
ij�i _fog!al1:3-1< helyet 

,·ételével jár együtt. A Vasúti összeállítása. csómagolása. 1 b1zalm1ak,kal. hanem a biz�- a_z aszJ
1
al �orül, s izgatottan 

Fóosztályt, a BVKH-t. vala- szállítása és megóvása _ a • mmak is a szakszervezeti b1: f1?!el�1<, Irut mond�a� :nun
menm·· igazgatóságot a MAV I k k 1 ·tt . tl f"- zottsággal. Gyakran felkeresi káJu.krol. Hetekig kesziilodtek • 1 • .. .. • • • so un e O ismere en ° a szakszervezeti bizottságot a erre napra az szb--tagok Adatfeldolgozo Fono�seg_et es • nökségen jól szervezett mun- 1 

különböző problémákkal. ta- akitk �tronálás végett felosz� mintegy 2200 szolgálati he-
1 kával törléniik. Kár. hogy az I nácsot kér. intézi csoportja tolták maguk között a mű-hely

lyet, üzemi vállalatot látnak összehangolt munkát zavar- tagjainá,k ügyeit. 1 bizottságokat, bizalmiakat. A 
el innen nyomtatványokkal, iák a tárolá&i gondok. A kész- ' A szerény és szo!'galmas vita írásos jelentés alapján 
díjszab.ásokkal, utasításokkal. let kétharmadát kénytelenek fiatal a tanulásban is példát folyt_ 
menetrendekkel. irodaszerek- 1 tá,·oleső, sz,ükségraktárakban 

I 
mut�t, nem:ég_ tette le 3;z ügy-

1 ikel. stb. elhelyezni.  Reméljük, hogy ez viteli ::nzsgat JÓ �redmennyel. Korrepetáló bizalmi 

1300 íélc nyomta tvány 

Közel 1 300 féle nyomtat
ványt raktároznak és külrle
inek t.o,·ább a rendelőknek. 
:E;ven te 1 mil Uó 800 erer me
netlevelet. l millió 100 ezer 
mozdonyteljesítményi lapot, 

a problémájuk idővel megol- A kozos r�ndezve;1yeken .P?':- , 

d 'd ' k  , tosan meruelenik es mozgos1IJa 0 1 • 
ezekre CS-Oport.ia tagjait is. 

Sz. L ' Tótka Károly 

Bizalmiak teendője társadalombiztosítási 
szolgáltatások esetén 

'i millió 4oo ezer átadási jegy- 1 A társada1ombiztosítás egyes 
1 

(szakszet·v>�zeti hizott.ság) csak • 
zéket. 28 millió lyukkártyát. szolgáltatásainak kiadása csak akkor vezetilleti rá a javas-
368 cz;er különféle menetrend- a dolgozó szociális és egyéb Ja tál, lha a "bizalmi  környezet- , 
könyvet stb. igényelnek a fő- körülményeinek pontos isme- tanulmánya és véleménye már ' 
ookségtől. Ez csak ötfajta re-te alapján esv.közölu1etö idő- mellékelve van. 
:nyomtatvány. hol van még ben és megfelelő mértékben. , Az egyes kére1em fajtáknál 
1295. De ezeken a számokon A dolgozók életköri.llménreit az általán� 1:l�gállapítások�:m 
is túltesznek a vasút keres- legjobban a bizalmiak ,sme- 1 

felul az alabb1aK.ra '.kell kit-:r
íkedelmi tevéken:vségéYel ösz- rik. Ők a legiDet.ékesebbak ni a kórnvezettanulmányozas-

De nézzük a tényeket. 
Korács Andrásné, a vegyes 
a1aps:,,,,rvezet bizalmija ered
ményes munkát végez, Ahogy 

1 

sok az úgynevezett ,.vándo-r
ma.dár" - s hozzáteszi -, 
elsősorban azért, mert rooszak 
a munkakörülmények.. A 
jelenle,·ók kénytelenek ezzel 
egyetérteni .  

Csányiné nem restelli egy
egy ügyben végigjárni a 
„rögös" utakat. Darabos 

Andrásnak például évek óta 
húwdott jogos rulhailletményé
nek kiadatása. 0 elintézb�. Az 
viszont nagy gondot jelent 
neki és sokat hallgat miatta -
!hogy a jutalomelosztásnál nem 
kérdezik meg véleményét. S 
ez nemcsak az ő panasza . . .  

(A jeT.entés kézről�kézre jár. 
Keresik a bizalmiak a róluk 
szóló i.iél.eményt. Biwny nem
igen ta.láJ.ják. Min&mról 
beszél az, csak éppen a biza.l
miról nem. Bizonyára leg
közelebb másként készítik elő 
hasonló t,émák t•itáját.) 

Egy kis szépséghiba 

De térjünk csak: vissza a 
1 bizaJmiaikra. Lendvai Já110Sr6! 

szintién kevés szó �k a jelen
tésben. A vita során azonban 

' kiderül : bizony a tagdíjbesze-
1 

dé.sen és a segélyjavaslatokon 
kfvili má t nemigen tesz. 

1 
Senki nem világosHotta fel 
még arról, hogy egy�gy ter

l melési tanácskozás előtt bőven 
lenne neki is feladata. 

1 
Azt viszont elmondt.a, hogy 

a munkakrülmények náluk is 
igen most.ohák. Használhatat-

Kollektív házépítés 

Kedves esetet tudtunk meg 
a karban tartó csoportból. 
Egyikük házat épített, s egy 
vasárnap minden bejelentés 
néllcül néhányan megjelentek 
az épfökezésen - munkru.-uhá
ban. Segítettek az alapozás
nál, a tégla:hordásnál. 

- Elég régen vagyok m.á.1' 
bizalmi, so7< mindent látok, 
luz!lok. Itt van például a fűtő
házµ.nk. A fasisztá k  felrobban.
tottá-k 1944-ben. Saj,ws, még 
ma sem építették újjá. Vagy 
itt vá.nnak a. lakatosok. Akit 
tegnap felvettek, azt ma moz
dmiyjavitásra osztják be. 
Nekem kel! útbaigazítanom 
őket. Nem jól va n  ez így -
mondja kissé dühösen Imre 
Ist1.:án mozdonyvezető, biza!-

• nak, vélernénnv.·nek és azok 6zefüggő nyomtatványok. pél- , arra, hogy véleményt adjanak 
dául a fuvarlevelek s tb. száma. abból a sze-mponbtól, hogy a alapján a javaslatnak: 

. lanok a salakos kocsik A ml. A jutalmazás? Csak 
, ""111! �1:anszport.örö_ket többet j� vít- akkor tudok róla, ha már 

Jak, mint muködtetik. Azt el- osztják. Alkatrészhiányró! is 
ismeri Lendvai Jánas is. hogy pa,1u1-Szkod·nak, ·mint hall01n, 
n,� _volt �jába

.
való ismételten I ugyanakkor látom, hogy ócska.

szovatenni az öltöző-fürdő vasba kerülnek használható 
hiányt. Az idén korsz.erű 

) 
csavarok, csapágyak, egyéb 

öltözö-fürdőépületet kapnak. alkatrészek. Mi ez, ha. nem 

dolgozók kérelmének elinté- _a) Tbc-;• segélynél: milyen a 1 
Ha már a számoknál tar- zése miként történjen. A tár- kere�mezo 11:kás,,szo'.'ya. egy I mondani szokás: nem csupán 

tunk. kérdezzük meg Selme- sadalombiztosít.ási tanácsaink swbában hanyan la,mak, . a tagdíjbeszed-0. Incla.csek Frigyes czi Edét, a nyomtatvány- mégis gyakran elkövetik  azt a b:t.eg olttl<;>n van. vagy kor-
1 

például hálásan gondol 
tár főnökét az i f.t folyó mun- hibát. hogy környezettanul111á- hazban (gyogymtézelben) van Ko,·ácsnéra, aki sokat segített 
káról. nyo,.á-,,ra nem a bizalmit kérik I eM;elyez,·•2- .  v�n-e a csaladba!' neki a s.zaikmai t.anfolyam 

. . fel· mas kereso e,s azok mennyit id<',e aJatt és . •  k ' t  - • - N11olc nam1 buda.pesti es · • . . • . keresnek, van-e egyéb jöve- ! . J_ . 
i.gy .1 unoen 

sok vidéki nyomda szá/1.it ré- 1 Tarsadal�b_1ztos1ta�1 v�na- delme a családnak, milyen Vlzs:@ZOtt. A . "b1zalm1
. 

':'_)ért� 
�zünlcre - mondta. - A s;ol- 101; a'.' alabb1 szolgaltatasok volt a beteg munkáihoz, mun- 1 az_t IS, hogy cs:_por!Janak 
cá lati helyek n uo mtah•anu- 1genylese csak akkor terJeszt- kat.ársaihoz való Yiszonya ér- s'.'mte . ;Dtnd�. ta��a lelkes 
igénylésüket az iaazga tóságok hető fel, ha ahhoz a bizalmi dem ,. ·1 ·t "'k-e kivételes lat;>-,,"a �oJa a kony:'tárnak. Az 

Steer Jó.zsef a motorszín 
[ 

lelki ismeretlenség? 
A szert.árból Pelsőczi József 

bizalmi is felszólalt. Kitűnt, 
hogy a bélyegeladá�on kívül 
mást nemigen tesz. Erről a 
jelentés egy szót sem említ. ;óva/uiguásával küldik ne- ,·észletes körfJ\·ezettanulmánya lb 

-�ne.."- at _Ja 
1 . . k eg-es?.reges, kollektiv szellemet 

kiink. A Tár ellRnórző cso- és-véleménye 
0

is  csatolva van : e,,,�r�sra. d}�!�so Ja -e a I bizonyítja. hogy a csoport 1 

portja a takarék-0&sár,_ · figye- 1 a) tbc-s llo1g�z6k reridkívilli l>-b; :,_l'1';f;;,0_� ·ÖTA terhé r� tagja! .. vállalták: ha. rn(a- J 
len1bevet�le1•el "!'f!gadJa, vagy anyagi támogatás irá,nti ké- adható segélynel a fentieken me!yik11k _m�gbeteg__3:�k. elv_':{1-
c.sokkent':.. a_ kert menny!s_e- relmP, kívül azt. hogy megítélésük z1k .m'-'.nká10t .. En�•-k e} 1s Jo)t 
get. Kis�alasamk alkalma t.a! , 

b I I őTA 1 b . 1 . t d 1 
• • 1 . 1 .  az 1deJe Ha.;os Em,lne esetc-

:\Iégsem volt eredménytelen 
, a ,ita. Az ülés határozatot 
1 hozott: a biz.almiak vélemé-
1 n.vezése nélkül nem jutalmaz

a. hcluszinen  ellenőrizzük a ! . _) 1 ,• •·<?S • • -a_ ap_ 0 1 szerm a O gozo , a  ami )en ben . . . 
h.atnak. nem léptetlhetnek 
előre senkit. Hangoztatták. 
'hogy ,·egyene� példái a jól t . ok t . 1 •  · t f l 1genyelt segelykéres tappenz 

I 
szolgalatot eJ tudna-e latn1 . Ha ma·� az asszon.i•okna" l -nyom arvanu aro asa . e - . . • • ) A  k"l'' l • · t "o/ t ·  • · 

használását stb. kimentes__ utan, • . , 
. 

c . u 0"; eges gyog_yrn �-e ' 1 tartunk, hallgassuk meg c) kulonleges gy_ogy1.11f.éze- beut-O;J=o�naL _az „ által�nos · Csányi Bélánét, a la bora tó- · 
tekben -,;a.ló beuta.lasra: . adott 

I 
s�1á11s es �gye";' kort.1lm�n_y- rium bizalmjját is. Hozz.-\ 35 1 orvosi ja_1x�slatok a.lapJan be- rol adott vélemenyen kí,"1:l, s�nté1i dolgozó tartozik. Nem 1 

utalás kéMS. 1 hogy a beutalást soronkívt.11 od h k 11 .  a . , 

' dolgozó bizalmiakl·ó1 a kevésbé 
akti,·ak, mert hálás feladat a 

E, i 32 l OOO csomag 

Évente átlag 46 OOO esetben Ezekre a kérelmekre a �r- j jav�olják-e és milyen indo- c:s a, ogy so a Ja nepes 
1 

1,ételeznek tőlünk nuomtat- sadalonvbizt.ositási tanacs kolassal. bizalmJja. ő a jól 

lparitanuló-versenyt rendezett az Utasellátó 
1 hogy az utasellátónál biz-

tooítva van az utánpótlás. A 
1 részvevök ügyesen, szak-

i 
szerűen oldották meg a ver
seny:felada tot. 

A felszolgálók közü1 a meg
osztott első rujat Czuczai 

1 Ferenc (Veszprém), Ko,vács 
1 István és Áfra László kapta. 

A szakácsok közül Kovács 
1 Ist,;án. a Keleti 18-as üzem 
1 tanulója végzett az első 'helyen, 
' a második díjat Bán János, a 
1 Nyugati 19-es üzem fiatalja 

nyerte. A cukrászokat oklevél
lel jutalmazták. 

családot. Az szb megértette 
problémáját, !hamarosan még 
egy bizalmit választanak. 0 is 
sokat talpal, vitatkozik az 
emberekkel, annál is inkább, 
mert ebben a munkakörben 

aldivák közé tartozik Három 

1 

éve tevékenyedik, eredménye
sen. Csoportjának i;zinte min
den tagja tanul, többen egye

' temre járnak. Kollektív kirán-
, dulásokat szervezne<k. Voltak 

Aggteleken, Visegrá-don, a 
Balatonon. Legutóbb részt vett 
az üzemszemlén is. Észrevéte- 1 

lei nyomán k icserélték a göd
rös padlót, megoldást keres
nek az olajosihordók tárolásá
ra, kijavítják a létrákat. 

A karbantartó lakatosok 
nemrégiben választottak mé" 
egy bizalmit:  Sípos Sándo; 
fiatal lakatost. 0 bizony bele
szól a bérrendezésbe is. S 
javaslatát általában el is 
fogadják. A jutalomelosztás
nál viszont náluk sem kérik ki 
a bizalmi véleményét. 

dolgozók érd,akében tevékeny
kedni. 

Bizon)'osak vagyunk, hogy a. 
határozat polgárjogot nyer. S 
az előkészítés hibái ellenére 
a kezdeményezésért gi-atulá• 
lunk a Hámán Kató fűtőház: 
szakszervezeti bizottságának. 

B. Gy. 
----------------- • • • ------------------

A brigádöntudat feltétele a , 
\ jó teljesítménynek, de csak 

bizonyos határig. Egy brigád 
eredményességét ugyanis nem-

• csal< a tagok közötti jó kap
i csoJ.at és a teljesítmény hatá
l l"Ozza meg, hanem az üzem-

hez való viszony is. 

1 
A brigádöntudat könnyen 

brigádgöggé fajulhat. Saját 
br:igád.iukat túlértékelve le
némek másokat. Ez a brigá-
dok közötti viszony megrom-

1 I.ásához vezet. ami kihatással 
lehet az egész üzem teljesít
ményére. 

Kontratovics János cl.lkrásztanuló somlói ,:-aluská.t készít 

(MTI Fotó Lajos Györ1tY felv.) 

A brigádkollektíva nem
csak egyszerűen emberek 
csoportja, hanem szerve
zeU egész kell hogy legyen, 

A MAV Utasellátó ÜV min- 1 
áen év tavaszán megrendezi a 
liarmadéves felszolgáló, sza
kács- és cukrászipari tanulók 
országos versenyet. Az immár 
hagyomár:iyos Yerseny�.:n, ame
lyet a Keleti pályaudvar kul
túrtermében és a Keleti 18-as 

üzem konyhájában rendeztek 1 

amelyet az összetartozás szel-
. . !eme hat át. Persze az sem 

meg, csak azok a fiatalok _ 11;- közömbös. hogy ez milyen. 
dul!hattak, _akik.�ek szakmaJ es Csak az a csoportszellem hattanulmányi elomenetele E;gY: 1 hat eredményesen a munkára. 
aránt kifogástal�n. Az idei I amely össze tudja egyeztetni 
versenre1:_ a ".a l!alat m�leg- az egyén. a brigád és a közöskonyhas uzemeiból 23 felszol- ség érdekeit. A brigádok ki
gáló, _15 �zaká_cs és 3 �u�rász 

I 
al�kításán.ál . szervezésénél fel

ranu/o merte ossze tudasat. tétlenül szem előtt kell tar-
Ez a verseny is megmutatta, tani, hogy olyan közösség jöj-

Lé lektani  tényezők szerepe 

a munkabrigadok vezetésében 

I I .  
jön létre. amelynek keretén 
belül biztosítva láj_jzik a szo
cialista típusú kapcsolat kifej
lődése. 

Ahhoz, hogy a brigádba ke
rülö ú.i tagot a csoport telje
sen magába zárja. idöre van 
szükség, Épp úgy időbe tellk 
az is. hogy az újonnan beke
rülő dolgozó részévé váljon a 
brigádnak. Ez annál előbb be
következik, minél jobb a bri
gádban uralkodó szellem. mi
nél rátermettebb a vezető. mi
nél több olyan ember található 
a csoportban. aki hajlandó se
gítségére lenni a brigád ú.i 
tagjának. 

ügyelni kell arra. 
ne cserélgessék gyakorta 

a brigádok tagjait, 

mert csak hosszas együttlét, 
közös munka segítségével le
het elérni az összhangot, az 
egymás iránti bizalmat, a jó 
közösségj_ szellemet. 

A brigádvezető legyen pél
damutató dolgozó. akit a kol
lektíva maga választ soraiból. 
A brigádvezető személye na
gyon fontos a kollektiva éle
tében. Nem biztos, hogy egy 
kiváló dolgozó képes brigádot 
összefogni. irányítani. Erre 
csak olyan ember alkalmas, 
aki határozottan tud intézked
ni,  igazságosan dönteni. irá
nyító. vezetőkészséggel rendel
kezi.s:. s pedagógiai érzéke is 
van. A brigádvezető megvá
lasztását a csoport összetétele 
is befolyásolja. 

A jó brigádvezetőnek tud
nia kell, hogy az emberekne1

-

gyakran olyan problémáik 
adódnak, amelyet magukkal 
visznek a munkahelyre is. A 
nyomasztó lelki problémák 
természetszerűleg csökkentik 
a munkakedvet. befolyásolják 
az egész brigád teljesítményét. 
hangulatát. A jó brigádvezető
nek észre kell vennie ezt. se• 
gítenie kell a probléma meg
oldásában. hiszen a brigád 
olyan kell hogy legyen. mint 
egy nagy család. Mindenkil'lek 
munkálkodnia kell az összr 
tartozás szorosabbá tételén, 

jellemeznie kell a kollek• 
tívát az egymás iránti jó• 
akaratnak, a kölcsönös se
gítésnek és megértésnek. 

Mindez olyan erős kapcsola• 
tot kell hogy j elen tsen. amely 
szorosan összefogja a kollek• 
tiva tagjait. nemcsak a mun• 
kahelyen. hanem az egyéni 
életben is. Ilyenre már szá• 
mos példa adódik az egyre 
szaporodó szocialista brigádok 
körében. 

Dr. Szabó Irén, 
Patkó Mihály 
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Fel�e!'d�I•, �� újíl�m�zgalom \ Hogyan pótolhatjuk 
a Gep1av1lo Uzem1 Vallalalnál I a zord tél okozta lemaradásokat? 

Angya"földön a Gépjavít.ó tási ugyek intézéséröl? - koc
OV irodájában bes7.élgetünk káztattam meg a kcrd<-½.t. 
r;�o� :mre. �jítmii . felel��]. , ;\lajor \·álaszolt: 
N>.:hk az aJto. 1\laJ�r „Miklos _ Ami itt helyben nyer el
� fok_ozattal kttunle�tt intézést, az megy. A többi nem. 
�Jfl<? az ev. bu.szonnyolcadL¼c Tessek m<!gné=ni a napl-0t! 

bizon jelentö össu, A::ót \ 
A téli zord idójárás rendkí-

1 
hosszú. idö áll rrndelke:é- - Bár a báz�hoz eis:::onyíit:tt 

má.sflz év tel/ el. A 
g

kísérle� vül so� kárt okoZ?lt !I 1:_ép- sünkre, igy ha jól d'?lgozunk, 0.42 t?nna a novekedes. a 18,_38 

határidő 1962_ év október gazdasagnak . . Az 1par1 uze- behozhato a lemaradas. tonnas te�_ret e1_1nek _ellenere 

IS-én lejárt. De még sehol me!- _nagy resze nem tudta Az egy vonatra esó átlagos sem. s,kerult tel;esiten,. Enne� 

sem.mi. telJes1tern . a t�_rvét. Ezért a terhelés a bázishoz vl�zonyíl- egyik o_ka az 1s, �gy az �lso 
. tervez.ettnel Joval kevesebb va például 22 tonnaval az 11egyede::ben nem ;ele�tk_e.e!t 

. -��en eml�etett J?anasza az 

I 

árut adtak fel vasúti szállítás- idei tenhez viszonyítva pedig l a múlt él-ben oly jól bevalt ea 
UJltó�ak. hogy . nt1;C5 meg- ra, s termé�zetesen ke_vescbb 34 tonnával maradt el. Éves alkalmazott módszer, a �g11• 
fclelo fellebb<,�1 . forum. A nyersanyag <;rkezett szamukra tervünk _ 893 tonna _ tel- raksúlyú. kocsik nagy t_a�oL-

u11wsát_ .te-zi le az as_ztalr�. . A naplóból kitunii.1-. hogy a 
� 

:\1tota f�lalko7.l.k UJttá- GJpjavitó ÜV-nél 1 961-bcn 94 90;.cl<al? - kérdeztem, újitá t adtak be. Ebból 1-� ;>,;yole ift:e, A le�nagyo_�b fogadtak és bevezettek 43-at ór�.az 
_
e�o 600 far_:int_os UJt- 2 976 523 forint értékben. Oji

tas, d•J oko�ta. Ettol kaptam tási díjként kifizettek 77 555 
kedvet. Persze azon sem szo.. forintot. 1 962-ben beadtak 104 maradtam el, �m!k?r 196I-ben újítást, ebből elfogadtak és egy ta,:�a.s_ . u;,ta.sert 16 e;:e-,, b;.,vezettek 49-et 550 e,Á'r foforint u;,tasi dt]Qt i-ettem fel. rint értékben. Újítási d1jként 

�:zakszer\"ez.et jo szwvel fogad- is. A téli honapokban a vas- , jesitése érdekében ságra történo felhasznalasa• 
Ja a fellebbez.ést é,; elküldi úti szállítás jelentős részét a nak eredménye sem, mit·el a 

ugyanahooz a fórumtloz, ahol szén képezte. a naPonta közlekedő vo- statikus terhelés 2.4 százalékai 
korabba.n eluta;Jtották:. A vasút arra tiirekedett, natok_ terbelésé� a terve-

11övekedését·el szemben a di• 

Schuller József lakatos egy kifizettek 38 055 forintot. 

- Az 112 e!óadó, aki néhány 
hónap a./att keservesen meg-. 
szülte az eluta.sitó valaszt, 
az néhány liét alatt nem fogja 
öss:zelwpkodni 112 eLfogad.ó 
hatarozatot - mondja Schcl
fer J o?..<.cf. 

bal�etvédelmi ujitását mu- 1959. januá r 26-án a 
tatJa. yuritószolgálatnál ha.sználatos 

- Nem nagy dolog - m<;>nd- fcksa ruk iitközófejét,-el kap- 1 
ja -, de �·edelmet nyuJt a csolatban ú}ítast adtunk be - Azzal a megi?YÖ7.ődé5sel 
munkánal. - úizy mondta ezt, mondja Major ;\1ilclós. - 1961. búcsúztunk el és kívántunk 
mintha az erkölcsi sikerrel jú.nius 6-án eluta.sitotúik. Köz- sok i,ikert a további ujítások-
már klelégftettnek érezné ben beadtu nk egy módos,tást. h<>z a Gépjavító ÜV dolgozói-
magát. A ml újításunk s::-erint fele nak, hogv a nehéz.5égek. a ,;nk 

McgJJlt nyílik az ajtó! költségbe kerühie az ütközófej kudarc ellenére se hagyják 
Lm,a.s Imre é Scheffer Józuf l'löállitasa. azaz 80 helyett esek lanyhulni a >-?.épen fellendült 
.ikerújító:c léptek be. 40 forintba Ami a:z é t·ente újitómozgalrnat. 

- Mi a véleményiik az ují- IJV(i.rtott 20 ezer feksarunál 1 - gergely _ 

A megnövekedett forgalomban is 
helytál ltak a gyékényesi vasutasok 

A múlt év rnájusaban nyilt 
meg G11ék.é11.uesen a magyar 
-jugos•lá11 közós hatarállo
más. Azóta 1 1  honap telt el. 
S mint azt az ewdmények 
bizonyítják, a gy kéJiyesi vas
utasok megállták helyüket a 
megnövekedett forgalomban. 
A tehervonatok ailag.o,; ter
helé;ét például 105. a teher
kocsik statikus te1helését 
108.28 szá;,alékra teljesítették. 
A sz�lyvonatok menetrend 
6Zerinti ind1tasában 98,89, a 
tehen·onaloknál pedig 88.21 
6Zázaleko:. eredményt értek 
el. 

Gyékényes állomás dolgozói 
a korabbi éve1<ben is jó mun
kát \·ei::czlek, J\lunkajuk e,:ed
menl·e ent t!ihb ízben resze-
6ültek \'ezérigazgatoi el me
résben cs élüzem kltünt.eté,;.- , 
ben. 

Mint a be6zélgetésböl ki- 1 ü nnepi niú.sza-kot szeri-eztek. 
tünt, nagyobb baleset hos,,zú A dolgozók a személy- és te
é\'ek óta nem volt az állomá- hervonatok menetrend sze
son. A tolatá:oknál és az áru rinti indítása mellett a teher
mozgatasánál kisebb ké?..sérü- kocsik és a tehervonatok át
lé,ek azonban elég gyakran lagos terheleséne k  nöt•eléset 
elóf-0rdulna ·. A szakszer\'e- \ állalták. 1 zeti bi7.ott ág éppen ezért ál
landóan napirenden tartja a 
balesetek elleni harcot. Leg
utóbb szb-tllésen. a szolgalati 
vezetól;; j,elenlétében foglal
koztak az állomás munkásvé
delmi helyzetével. 

A szakszen·e.zeti bizottság 
a munkavei. eny ébrentartá
sára 1s nagy gondot fordít. A 
zord tél okozta lemaradások 
bepot!á ára �d u1 aprllis 4-e 

�JU.S A!*Je t teletére 

Mint a P<ildakból kitűnik. a 
gyékényesi vasutasok iJC•eke
zetével nincs baj. ők tovább
ra is hírnevükhöz méltóan 
szeretnének dolgozni. Ha a 
szolgálati fel obbség segít az 
objektív akadaluok elháritá
saban. a jövóben is mindent 
megtesznek azér1. hogy jó 
eredményeket erjenek el. 
mind a személ11-. mind pedig 
az á.ruszáU1tásban. 

'-"isi Feren.e 

hogy a lehetőségekhez ze:tnel .. 11 tonnaval kell namikus terhelés nél mindöss.U 
mérten elszállitson min• ne;>veln�k a�bC?Z, ho� �- 1 szazalekos a növekedés. 
den energiahordozót és "�.1 a tenyezouel az ev ve- J Ugyancsak akadnak tenni-

élelmiszert. ge1g behozz�k a lemara- valók a kocsik állomási tar-

A terv szerint az első ne-
dast. t_ózkodá.�ánal. Az elso neg)'.e�-

gyedévben 23 millió tonna A . te�er�onatok • men�etrend eyben _ a tavalyi 1 4,95 o�s 

árut kellett volna elszá!Htanl. szenntt kozlekedesenel 15 sza- tenyszammal sze�ben 17, 1 9  

Az említett okok miatt azon- 1 zalék. az év�s. célkitűzés. Je-

1 

ór�s e�dményt ertunk el . .  A 

ban 3 millió 305 ezer tonna lenleg 60 sza_:alekn�l t?-rhmk. !:'1uszak1 no1ma telJ�ttese 

áru elszállításával adósak ma- Ha az ev hatralevo res7.eben 1 1 ,40 tizá.�lékos. A t_eheno�a,
radtunk. tovább javulnak eredmé- tok ;1tazas1 sebe,,ségtmek C5?k• 

- Vajon az év vegeig be- nyE:ink, sikerü� tartani a .�él- kenese a v�malon toltott 1d� 
hozható-e a zord tél okozta le- k1tuzést. . re71:enyekedhetun�. hoss�bl>?dasa . es :iz_ állornas1 
maradás? _ Erre a kérdésre hogy a mult evi 68.7 százale- j kocs1tartozkoda,1 1dok nov� 

kértünk választ Berke Belátó!, kos teljesítményt sikerül elér- kedése miatt 
a 8. szakosztály vezetójétől. nünk. a kocsiforduló a bázis idő-

- A hosszú, zord tél való-

! 

- A teherkocsik gazdasá- 1 s7.ak 4,22 11.11.pjáról 5,0<l 
ban nagy lemaradásokat oko- gos kihasználása érdekében napra emelkedett. 
zott a ,;asútnak - mondotta. sem tettünk meg mindent. - A személ •szállító vonatok 
- Az év 1Jégéig azonban még folytatta a szakosztályvezető. menetrendszerű közlekedésé

A jÓ idö bt'álltá.ul meggyorsult a teherkocsi javítás a J,andler 
Járműjavítóban. A ll.épen kijavított kocsik átadása tol:vik 

(MTI Fotó Lajos Györu felv.) 

ben is nagyfokú. a risszaesés. 
A múlt évben elért 94,'iO szá
zalékos eredmény 88.55 száza• 
lékra esett �issza. Az év hát-

i ralevö részében a személy� 
szállító vonatoknál 

feltétlen biztosítani kell a 
97,5 százalékos menetrend• 

szerűséget. 
A forgalmi és kereskedel� 

mi. a vontat s!, a távközló és 
biztosítóberendezési, valamint 
a pályafenntartási szakszolgá
lat dolgozói fogjanak össze és 
tekintsék szivüp11üknek a ¼ 
sés nélküli közlekedést. 

Szállítási feladataink mc:::-, 
kö\'etellk, hogy a vasút dob
gozói már a tavaszi időszak" 
ban olyan teljesítményeket ér,, 
jenek el, mint az aszi forga• 
lom legnehezebb napjaiban. � 
é\' hátralevö részében 

minden nap 16 624 kocsit 
kell ahhoz megrakni. hogy 
a sz.illitá ternt teljesí-

1 teni tudjuk. . . 

- .,r; a rméké1111esi 1:asuta
SOk sikereinelc a titka? - Er
ról beszelgettünk a napokban 
az állomá:. vezetoivel. 

Növekvő forgalom - kiváló eredmények 
Ehhez arra van szilkseg; 
hogy pályaudi:araínk e� allo• 

' másain k tovább fokozzak tel-
i jesítményüket, jobba11 együtt• 

müködjenek a .szállittató fe• 
lckkel, fokozottan érvényesít• 

- Az credmé11 11es munka
nak több elófcltétele ean -
mondotta Szolnoki Ja nos ál
lomaHonökhelyettes. - Allo
másunkon 1gC'n jó a kollektw 
ue!lem. Dolgo�óink  Jeg11el
mezettek, kötelcsségtudók. [l;a
,von jol megértjük eg11m.á.st i 
• mozgalmi s.:en·ekkel is. A 

azakszert•ezetl biwttsagtól kü
lönösen �ok segitseget ka
punk. 

A fels7.abadulas elölt az or- kes munkaver,,enyének és az és a délutáni személyvonatok Gondjaik, problémáik elle-
szag legnagyobb falu.1a volt állomas párt..zervezete. szak- indulásakor. Az állomás szom- nére sikeresen oldották meg 
Orosháza. A mintegy 30 ezer szerve;;ete · • szakvonali veze.- sz.édságában van a megye Ieg- feladataikat az orosházai vas-
lakosú köz.ségct 1 9-17-bcn nyil- té e közötti gyümólcsózö korsze,-übb malma. Az. ipar- utasok és most is eredményes 
\'· nított k várossa. A ,·árosi munkával segítik a zord tél 
ipar ezután is váratott magá- e�fütmuködésnek. Tavaly öt 1 \"áitány ol.ran élesen kanyaro-
ra. Ilyen tekintetben e ·ak az bngad ve . enyzett a :szocía- dik a malomho,:. hogy hat mé-- okozta szállítási lemaradások 

r ta · el ká ·1 h k pótlását. Szilárd elhatározá-
utóbbi évek hoztak lényeges _JS ' c1m nyer r1. mun - , terne osszabb ocsit nern ,i- suk. hogy megvédik élüzem 
változást az oro,;há;,Jak életé- Juk nagy lenduletet adott az I hetnek oda. Ez nagyon megne- . ük t 1963_ba 
ben. A va;;útál:omás szom- egész kollekhvá.nak. A ver- heziti a malom S7.állítá.si igé- j cim e n is. 

széd,;ágában modern magtísz- sen.yt Bodnár LAszló forgalmi nyeinek kielégítését. (L--cz) 
tHóüzem létesü_lt: ahonnan . a szolgálattevó é:; brigádja kez-

�ék a vasárnapokon, és, egyéb 
ü nnepeken történó rakodáso
kat, végül. de nem utolsósor
ban törekedjenek arra, hogy 
a= elöttünk álló nagy felada• 
tokat balesetmentesen, 1.'01Ult• 
'l.'eszélyeztetés nélkül oldják 
meg - fejezte be táJekoztatá
sát Berke Béla, a szako•�t;ily. 
vezetó. V. F. 1 

�•ilag mm� táJara �xportá!- 1 deményezte. A három tur kö- Mtl11cn a vhzon11 a jugo- Jak a vetomagot: A varos .. �- zül ok érték el a le'"''Obb red-Uláv vasutasokkal? len ta\•a]y kezdtek meg Koz.ep- ""-' e 
- Nafll/on jó az e1711üttmú- Európa legnagyobb és legkor- �nyt .. A keres�ec:elmi s2?1-

, ködés. Minde11ben kölcsönö- szerűbb üveggyár-ának éplte- l 
gá.Jatnal Dani Mihá.lu rakt.ár-

1en sc(lítünk e(111másnak. Ha sét. i:ok rakodó-brigádja, a szál-
a azerelvén11ek továbbitasánal . lltmanyozásnál Dimáa Ferenc 
t:alami probLéma merül fel., Ez a

, 
hata'._mas m��ka 1962• brigadJa \"Olt a legjobb. A ko-

A „gumi  dan ik/✓ 

s ikere vasutas ered mény 
megbeszéljük. ben eh'}szeuben_ haiomszoro- csirendezoknél Kovacs A1id.rás 

Ezutan a belfóldi for;:;alom- :-ara _novelte /z állom �oc,;'.- cs brigádja tűnt ki &ron; és 
ra terclödött a szó. Annál is leadasi for�al�at. A_ k?C5,- pontos m unkájával. A múlt 
inkabb. mert a problémák feladast _Oroshaza _kozel�_ben: év folyamán s1.ámottevó bal
Jobbára itt mutatkoznak. �r�osk_u ton feltárt „ koo(aJ esetük nem volt mind&sze 

- A legtöbb gondot a ka- szálh�yok tovább noveltek. Két üres kocsi lépett ki 
1'icsbánua és állomásunk szüle Ma mar naponta 4-500 tonna 
keretztmet$zetc oko:za kőolajat to\·ábbitanak a fel- - Jó kocsikiha.sználási ered-

folytatta a hel,·ettes fönök. _ dolgozo helyekre. A t.ég!agyar ménuünket ú.gy értük el 
A t•onatok fo:,�dasara, a tola- is ielentos szállito. hallottuk Makra lst1.,a.n keres

láaokra mmdössze h�t i•ágc.nu Hogyan hatott ez a fejlödés kedelml állomásfönök helyet
•11 rcndeli·czesimkre. Emiatt a.z oroshazal vasutaM>k.ra? - testöl -. hor111 kinda.si raktár

,ok nehézséggel kell megbir- Errül érdeklödtünk az állomá- nakaink 11011dosaii kijelölték. 

lcózni. Ha bejár e11y vonat. a son telt latogatasunk al.kalmá- melyik á rut milyen kocsiba 

to!a · val. kell berakni és az e-rról szoló ta.ssal le kl'll állni. A ler,-
0 . kilra.st mindig id.öben á.tadtá.k kritikusabb a lwluzet délután .- rommel �apasztaUul, a kocsirendezóknek. Ez a szo-16 órától reggelig. A kai:lcs- t·� rosunk lf)arosoda.sat es arra 

I ros e11J1üttmúködés lehetóvé bcin11ába11 naponta 150 kocsi tore�edtünk. h<>íl}! a magunk tette a kocsik �tatiku.s é& di-

- Elészl:}r ü szögezzük !.e, 
hogy mi t.-a.suta.sok vawun.k ... 
- kezdte beszélgetésünk al
kalmával Aroo,11 József mü
szaki főfelügyelő. a MAV 
Autófumrouui FóMksér, ve
zetó:ie - a gumikerék sem
mit sem t.-áltoztat a lényegen.. 
A mi Já.rataink i.s a vasút sze
reLL•é-n11ei, -núa. ha 1111orsabban 
is közlekednek. mint a korá.b
l:n darabáru.s kocsik. melyek 
utá,i országszert,e .. oumi dani"
nak becéz bennünket a ·t•as
utasság. 

Egy év alatt 
13 millió kilométer lcerul rncgrakásra. Ké.sóbb en- ereJe-�I a leheto. 

legna.g11<>bb namikus terhelésének fokozá-nél is több. A naponta ki- és se(lttsci:,et ad1iJ:k ehhez - sát. annak ellenére. hO{l'JI Nem is vonja kétségbe ma 
belépÖ kocsik s::áma 200-300. m�ndotta Va�nai Rupe_r� állo- Orosháza környékén wk még már senki az Autófut·arozási 
AhoUJI mer,indu/nak a na- mas!ono • .  aki tnár 36 e,e do]- a m-i= feLépitmén - onal giiabb azallttáso:,. 1000-IZOO go2.1k a vasut:n.ál - l1111ekez- Hw~• H' 1/U v · Fón.ökséa egyenruhát \'iseló 
koc&ival kell .s•ámolnunk. tü nk ,at'ltanl m unkasU!rt·e::<'- • gépkocsivezetöinek vasutas 

- ;l;ag11on el.kelne meq 4-5 sünket és az rolt a célunk. Amiu si·gítl"DI kellene 
j 

nuvoltát. A mintegy 500 szál-
l'Ci.gány - vette át a zót To- hOflll a me(lllöeekedett for(lal- lítóegységet képvü;elő gépko-
ronlfÍ Lás:ló szb-titkár. mat balesetmente.�en bonu<>Lit- 1 .-"' szép teljesítmények elle- csiparkkal jól segítik a \'asúti 
Azelött G•Jekfinyl's ál1omas- suk 1e. nere t.em tartozik a ,.prob- s1...illílá.�t. Pótkocsis teher
nak IS ra.gánya ,•olt. ,1 rágá- A múlt évben . ker koro- ' .ema mentes" . zo.gálati helyek autóik. a . .sz.ereln'myek ... me
fll/Ok h.eltJP most is merw� n. n,izta az orosházru ,a<utas-ok sorába Oro,;háza állo s. Az nelrend �zerint közle.k.ednek 
I':11 az á!Jomás 1·ár,a11 11/iálóza- erufeszit<2 clt. Mi sem hi7.o- iparOS-Odas mar tavaly vonzó- és 50-100 km� körzetben 
lának bódtése nem kerülne 

I 

n) itja ezt jobban. m;nt hogy e:·ut gyakorolt az állomáson mozogva elvégzik a darabáru 
0!,I/Cln M(TIJ iiss=erTbe. mintha a szegedi lgazgatosaghoz tar- doll{oZÓ vasutasokra. csakúgy fuvarozást. A tehervonatoknak 
földmunkát Is 1·tr,-cz ni kel- tozó állomások közül e,:i,·edül mint a jól fe1lódó termelósw- ig.v nem kell megállniok mln
lene. Ezt a problémát nem le- Orosháza nyerte el az élüzem \·et..'-ewtek Küzdenek néhány den állomáson és a darabáru 
�t sokáiq h.alogatn i. mert a kitüntetést · április ,-égén technikaj probléma ·al is. A küldemények is gyorsabban i 
foroalom szinte napról napra I sor kerül annak ünnepélyes r

.
aktár nagyon kicsi. nem fe- 1 jutnak el rendeltetési helyük- · 

nö
_. 

ll11cn kcrülnu'-n uck kö:ött J átadásflra. lel meg a megnövekedett for- re. A stafüztikai kimutatások 
1 llll a !cr,nam1obb akarat é.s 1 ,:alomnak. Ug,·ancsak zúk a, szerint évente mintegy 140-

- A mú.lt é-1:ben több m int ' Mihá.111. Gombocz János és 
13 millió kilométert tettek meg Hodicska Géza bdgadjai bu� 
teherautóink - tájékoztatott I dapestiekböl. Ec,ri Sándor szo
Arvay József - és 971 ezer 

I 
cialista brigádja miskolci gép,, 

tonna súlyú darabárut t�-áb- kocsivezetókból áll. A fonök. 
bitottak. E na1111 forgalom és ség Egressy ú.ti javitómühelyé
teljesítmén.11 mellett baleset ben Rohovszky Sá.ndor vez.ew. 
csak sz6n'lin11osan fordult e!ó. bével dolgozó .. Napsugár''-bri• 
Ezzei a balesetmentes közle- ' gad érdemelte ki munkájá,aJ. 
kedéssel föiwkségünk gépko- szorgalmas tanulásával a sw
csivezetöi már ötödször nuer- cialista címet. Na[>6ugárral 
ték el az elsó h.el11ezést a /tar-

1 
ugyan nem foglalkozik ez a 

madik csoportba sorolt autó- brigád, . hiszen bognárokat, 
közlekedési �•áilalatok .• Vezess 

j 
kárpitosokat. renyezoket és 

baleset nélkül!" ,;ersenyében. villanyhegesztőket foglal ma-
Az Autófuvaro7.ási Fönök- · gában. �iszont Rohovsi:ky 

ség tavalyi eredményei alap- ' Sándor a szakszen·ezeti bj
ián ötödször nyerte el az él- zottság üdülési felelőse. s akJ 
üzem címet is. a műhelyben napsugárra vá-

Növeli az eredmények érté- gyik. az hozzá fordul . . • 
két. hogy a Fonökség szinte az 
ország egész területén. 149 vi
szonylatban tovübbítja a da
rabáru küldeményeket. Ki
rendelisegei vannak Miskol- , 
con. Debrecenben. Székesfe- · 
hért•árott. Nyiref111IUÍZán és a · 
többi jelen ló. ebb vasú ti e!<o-

1 
móponton. A kirendell<;égek 
helyzete nem a Jegked\·ezóbb. 
hiszen mühelyeik alig vannak 

1 

és a gépkocsik karbantartásá
ról a szabad ég alatt kell gon
doskodni.  A:z ilyen .. csillag
l?aráu" télen-nyáron sok ne
hezséggel iár. 

Öt új járaf 

Az Autófuvarozásl Fónokség 
idei terveivel kapcsolatban el
mondották, hog.v ot új jára� 
tal bővítik tevékenységi körü
ket. Szállíta l tervük megha
ladja az egymillió tonnát. A 
naJ?Vobb eredmén ·ek elérése 
céljából az idén nemcsak bri
gádversenyt szerveznek. ha
nem kiírják a kirendeltsé€ek 
verserlyét is. 

dunk so ·á1t1 m" ,L;rl.ózni a Uovszoh·an egv gombostűt karítását teszi lehetö,·é az A gépkocsivezetó brigádok 
•�orqafom elleni>rp .<em tu- 1 A ,·eri;en) motorjai állomás fe!\·ételi épülete is 150 ezer vasúti kocsi mel{ta-

1c1cdatokk,:il V . , bes:éh,e a Az eredmények e!éróében ·em lehetne leejter:l az  ál!o- Autófuvarozási Fónökség mu- 1 • ozül eddig né.l!Y nyerte el a 1 

Pontos. fegyelmezett mun
kával vívták ki a vasutasok 
és a sz;filító felek megbecsi!,, 
lését az Autófu\'arozásl Fö
nökség dolgozói. A .• gumi 
dani" a vasút megblzható se
gftótársa lett - sikere vasutas 
eredménv. melyre ·alameny
nyie,, ..,,.,,.kék lehctllnk. 

ba!c.seti ves;;élurol. na,;y r.,i,ze van a dolgozók lel- 1 más n;ilolt peronján a reggeli I ködése. szocialista brígád címet: Viu (Lörlnez) 
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, ,Személyvonat indul ' '  
Országos értekezlet a kulturált utazás szolgálatában 

Első helyen a ne1nzetközi 

m_unkaverse11yben 
Április 9-én országos sze

mélyszál1íLó értekezlet szín
l:lelye volt a 1,-asúti főosztály 
kul:úrtenne. Az értekezleten 

szerűségére is nagy gondot 
I 

sak és megjelenés.ük is ki-
kel! fordítani. fogástalan. 

A kultűrált utazást szolgál- A népi demokratill<us álla-
1 

sára május 8-án kerül 
Hogyan léphetünk előbbre I ják a következő intézkedések mok vasutai közül a bolgár, Budapesten. 

sor j rövidítésével, a gépes.erek és l fékpróbák sze1-vezettebb vég
rehajtásával értékes percek
kel csökkentheti a késéseket. 

, Határállomásaink az illetékes 

részvevő vasutasok, az igaz
gatóság forgalmi és keres
kedelmi, valamint vontatási 
osztályainak személyszállítás
sal foglalkozó dolgozói, a 
budapesti s21amélypályaudva
:-ak és a nt.gyobb vidéki állo
mások vezetői, a pártszerveze
tek és a szakszervezeti bizott
ságok titkárai előtt Császár 
László, a 8. szaikosztály helyet
tes vezetője számolt be a nyári 
menetrenddel kapcsolatos vál
tozásokról. 

Beszámolójában fellhívta a 
fígyelmet a személyszállító 
vona1tok menetrend szerinti 
közlekedésére. Hangsúlyozta: 
intézkedési terv írja eLő, hogy 
a nem;,etközi gyorsvonatokat, 
a kormány-vonatok k.ivéteLével, 
minden más vonattal szemben 
előnyben kell részesíteni. Ter
mészetesen a belföldi személy
szállító vonatok menetrend-

is: Az új menetrend életbe- csehszlovák, lengyel, német és 

A kultúrált utazáshoz tar- lépésétől a két nagy budapesti magyar ,mamvasutak képvi
tozik a · szerelvények tisztán- szem.élypályau�aron nemzet- selői__ �961. július 1 óta ne_m
tartása. Elmondotta, hogy a közi információs irodát létesí- zetkozt munkavers_�yben áll
budapesti személypályaudva- tenek. A Keleti és a Nyugati nak. __ A v�y �l�a a _nem
rokon még ma is gyakori eset, pályaudvar egy korszerüen be- 1 zetkoz, szemelyszalliló- es te: 
hogy a szerelvényeket akkor ren<lezett helyiségében több h�1-vonatok _ _ menetre�<:15zeru 
kezdik el takarítani, amikor nyelv,zn beszélő vasutasok ad- kozlek.edtei;é��e� J_�V;tása, a 
azok már indulásra készen áll- nak majd felvilágosítást a kül- v-0�tosszeálhtási eloirasok be
nak a csarnoki vágányokon. földi utasoknak. Az idegen tartása. 
Ezen is vált-0ztatni ikell. A J  nyelvű információs szoilgálat A verseny értékelését a Prá.
szereh:ények takarítását és 

I 
a pályaudvarokon tartózkodó gába,n létesit-ett El-lenörzö I·ro

műszaki elökészít.ését a tároló vonatdk mentén is rendelke- da végzi. 
vágányokon kell elvégezni. 

1 
zésérP. áll a hazáJnkba éríkező A közel két esztendő azt 

Sz.ó esett a beszámolóban va.,ay árutazó külföklieknek. igazolja, hogy a verseny be-
arról is, !hogy az igazgatóságok indítása helyes volt. A kezdeti 
1:,ozzanalk �étre egy bizottságot Az utasok kényelméért eredmények ugyan nem vol-
es v1zsgá1Ják meg a nemzet- tak kielégítőek. Nem történt 

közi gyorsvonatokon sz.o],gála- Ugyancsak az új menetrend egységesen az értékelés sem, 
tot teljesítő jegyvizsgálólk életbelépésével vezetik be a Azóta a hiányosságok lénye
összet-ételét. A jövőben ezeken budapesti pályaudvarok között gében megszűntek, gyakorlattá 
a vonatokon elsősorban azok a kézipoggyász átfuvarozását. vált az egységes értékelési 
teljesí1Jhetn,elk szolgálatot, akik Az utas a ruihatárl:>an kérheti, szabályzat is. Az ellenórzli 
idegen nyelven beszélnek, hogy kézipoggyászát _ meg- iroda hav,ornta értékelte, nyil
szalanailag képzettek, udvaria- felelő térítés ellenében vánosságra is hozta az ered-

szállítsák át egy másik pálya- ményeket. így lehetőség nyflt 
udvarra. egymás munkáján� figye-

lemmel lúsérésére. 

K ·,tu·· ntete'sek 
Ú:i kezdeményezés a taxi- A MAV eredmén„ei kezdet-' 

[ 

rendelés bevezetése. A nem- "H 
zetiközi gyorsvonatokon a ben uuenr,ék voltak. Az egy 

, • 1 • 4 1 k 1 , b , ,, Budapestre utazók az utas- nemzetközi vonatra eső késett 

apn IS  -e a a ma O kísérőknél, illetve a jegy- perc vasútunk hibájából átla-
1 gosan 40-50 között ingado-viz.gálók:nál bizonyos összeg rott .  A CFR vasúttal sok eset-A Magy.ar Népl,öztársaság El- Anyagel l . Ig .. Tátrat János mü- 1 befizetése ellenében taxi t ben rendesen átvett LIM-vo-nök1 Taaácsa hazánk fels,z.a- s�erészt, Szombatl}el:y TBFF, rende1thetnek. A taxik külön natokat is jelentős késéssel 
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eJt helyen parkírozva várják a adtuk át Srobon. Sok vonta

kitüntetést adományozta Rödö- renc von.  kez.. Szeged Pft. megrende1álret. tási nehézmény is előfordult 

Hogyan kerültünk 

az e'.ső he'yre egyéb szervekkel együttmű-
Megszüntettük a nemzetközi �?dv!' . a�. átad_á_si

 . . ille�e át
személyszállító vonatok kés.lel- 1 veteli 1d0Ket rov1d1thetik le. 
tetését. A késve átvett vona- j A LVJI- és TEEM-vonatok 
tok késését rendszeresen csök- közlekedtetésénél eddigi ered
kentettük. Különösen jó mun- ményeink - első he;:,ezésünk 
kát végeznek ilyen tekintet- éllenére sem - ki '.tgftőek. 
ben a határállomásoik, a bu- 1 Egy nemzetközi t ·,erv,o,nat 
dapesti pályaud,·arok és a vo- 1962 második félévében átlag 
n.atokat továbbító vonatkísérő 48,91 percet késett vonalain
dolgozdk. A versenyben részes kon. Első helyezésünk elsősor
vasutak közül a személyszál- ban a személyszállító vonatok
lít6 vonatoknál ilyen jó ered- nál elért igen kedvező ered
ményt más vasút ez ideig ményeinkből adódott. Mind
nem tudott elérni. • 

,
· ezekbő! köv

.
etkezik, hogy csök: 

Jelentősen javult a TEEM- kentem kell a nemzebközi 
és a LIM-vonatok közlekedte- tehervonatok átfutási idejét 
tése. Ezeknél a vonatoknál Ú!?Y. hogy az ne menjen a 
megszűnt az összeállítási ne- b�lföldi vonatok rovására. de 
hézmény is. legkevésbé a nemzetközi sze-

A vándorserleg és vándor- mélyszállító vonatokéra. 
zászló átadásával egyidejüleg A vándorserleg és vándor
a legjobb eredményt elért ha- zászló birtoklása mindany
tárállomások, pályaudvarok és nyiunkat további jó munkára 
fűtőházak dolgozóinak juta]- kötelez. Nem volt könnyű 
mazása is megtörténik. megszerezni. de még nehe-

Továbbí fe!adataink 
zebb lesz megtartani. Az ed
digi eredmények, dolgozóink 
hozzáállása reményt keltőek 

A személyszállító vonatok- arra nézve. hogy a jövőben is 
nál mé.g lehetőség van az át-

1 
sikerül megtartani első he

vett késések továl:>bi csökken- Jyünket. 
tésére. A Keleti és a Nyugati Tóth János, 
pályaudvar az átsorozási idők I/2. szakosztály 
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a 1961 második félévében a ll
i:vatalból :nte'zked' iu•· nk U ta'p1ne'n""• vül i zord tdöjárásban tanúsított Horvá

.
Íh Pál von. vez. s'zombai'. zerne y-i:ona. ' ...,, crmu · harmadik helyet értük el a "' J r 

,., 
példamu:ató munkáért a Szo- hely. Nagy V. József váltókez .. met, A film berrmtatta, hon- versen11ben. Az egy vonatra 

ti�ll�l:tés�':-���:r
t ltrdemérem Fere

g
cváros. 

D b 
Juhász

fth 
�re nan indultunk el 1945-ben és eső késett perc 43,81 volt. 1962 kiegészítésről 

Kósa János k.-mester, Miskolc. ��;,.: p';.1
z
szak

6
as�e-;

n 
pmeste::: hol tartunk jelenleg. Látható elsó félévében bár negyedik 

tiszai pu„ Seres II. József. tol. Szeged Pft . Főn . . Nagy Géza volt a 'korszerű menetrend- helyen vé.gezlünk, de az egy A Magyar Vasutas április 
vez., FerencYáros, C&iJJ,ag II. ép. vez., Ce lldömöl>lc €p. Főn.. szerkesztés egy-egy példája, a vO'Ilatra esli késett perc 16,91- 2-i száma arról tájékoztat, lstv,in k.•mester, Szeged. Fabók 

��ri:11 
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n
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c
ysir Sá;d�r sze_ relv_ényíordulók . tie]yes re csökkent. A két féJ.év ered- h 'l .. - ' ' 

t:ii! Afios ��zd��itö, ���!:,':,!;: munkást ,  Távközlő Fennt. Főn . ,  kialakitása, a fordulok betar- ménye már mutatja azt a szá- i{t;� :::
e

: bc::'::::t �:'e:'::. 
város, Nagy Dezsö von. vez. ,  Kisl-akl Zsigmond áf.l. vez. Du- tásának fontossága f4:lyelem- mottevő fejlődést, amelyet a d.ett dolgozót. Időszerű volt POspö!dadány, Vass Ant.al ka- darbánya , Nosza Lajos gépkisé- el "'' k '. 

k «�7- tk · f al ba.n á' 'k tá zánkovács csoe. vez., Szombat- röt, Békéscoobn, Buskó András m a szeTI"1;=Y �?ar .,..., nemze özi org om a ez a t Je ozta . s,, mert a dol-

tájékoztatnák. hogy 
bales.et alkalmával 
igényekkel léphetnek 

üzemi 
milyen 

,., 
K. T. 

mozd. vez .. Szeged rth., Ecsedt I Pft. Főn .. Szür Ferenc sz.a!<asz- menetrendszerű közlekedés értünk. pontosan az ezzel kapcsolatos Balesetet előztek meg hely1 JJ. űV .. Gy. Szücs Ferenc szakaszkez. pmest„ Józsefvá:ros daság-os kr'h.asznalására, a munkaverseny segítségével cl- ,· gozók többsége nem ismeri 
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v
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p
a v�2: �1�: terén előforduló egyes 1962 második felében a MAV intézkedéseket. 

.Szowbathely (tb,, Piotér István I eil,i,rszeg fth„ Madar Jáno,; csap. hiányosságokra. az elsö helyen végzett. A ván- Sokan nem tudták hogy a nel't. főn „  Domb<w;u•. . h:ez. előmunkást. Pebr�efl Péli Végül bemutatott a fíl:m az dorser!eg és vándorzá�.zló Var- MAV 1961_ J·�nuar·· i-töl o··sz.-Munkaérde!tit!rem kltüntetést Pl't. Fon . ,  Hutás János ""vez. t 'k" .. ··'"' 1 , intike • 
-• 

kapott: főmérnököt. Székesfehérvár Pft. u azo ?zonse,,,.,e . , 
er zo sóból Budapes,tre került. hir- szes dolgozóit baleset ellen 

Varga Ferenc tol. vez. , Gyé- Főn. 1 dolgczok munkáJaval, maga- detve a magyar vasutasok hivata/.b6Z biztosította az Al-kényes. Sebestyén János hidász A közlekedés- és postaügyi tartásával kapcsolatban is eredményes munkáját. A nem- !ami Biztosítónál. Ezzel kap
if%i�
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iliAvel��áiir lq�:;gat,W;;Y;lf: egy-egy tanulságos mozza.na- zetközi munkaverseny ünne- csolatban nem értjük. miért 

Jenő Jj. űV„ Grégász István csóretében részesültek: 
1 

tot. 
1 

pélyes értékelése a vándor- kell az üzemi balesetesnek 
fömúvez.. Miskolc Sp. Főn.. Lazányi József mozd. vez . ,  (visi) serleg és vándorzászló átadá- magánanc a nyugd,ijhivatalhoz Csordás Ferenc asztalos, !\:,agy- Ferencváros fth .. Molnár ArpciJ 
kanlzsa Pft. Főn.. Gál An-tal von. vez .. Miskolc ttsz.al pu .. SI-

, 
fordulnia kártérítésért? Sok-
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o··ksh!g· vcz. h„ Utasellátó üV .. Závodsz- roly forg. szolg. tevő, Dunave-
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"- " 
ki István csop, vez .. Miskolc cse. Sz.abó József okt. tiszt. ill k dt 'k ill" k [ t • • 

terjesztené elő a. táppénz-
'rBFF .. Vlnkóczl Károly áll. f6n, Veszp1·ém-küls6, Tolner István 1r.1.eg ez e Q Jr.1. 1,S O C- ISZQI, kiegészítésre való i{}én11t és az 
h., Kelenföld. dr. Papp Sándor j mérnök 1/7. sz.akaszt., Dávid folyamatosan, a tá��é1•� kift'· tüdógyógyász ,  MAY Kórház. Ferenc gépl,ak„ Balpartl Bizt. ' l  d ' t '  't • ' t  

""  -
Osztrlder Sándor kőműves , Ma- 1 Fennt. Főn.. Fazekas László pa '.VQ U var Q enJ ese zetésével egyiclóbe-n jutna. a 
gi1s-ep. Főn., Ze-!1r2Ó J,'.n.eef ·� �p. !org. szolg. tevő, Pestlőrlnc, 'J , '.r dolgozóhoz. 
vez., Anyagell. lg., Sárközi lsl- 1 Fehér László áll. Jrány!tó, Mis- . , . . 
""'"' mozd. f,akatos, Debrecen J.J. kolc t iszai pu„ Keserü István A borsodi Ipal."Vldék roha- vágány is épül a tehervonat.ok, 
OV .. Acs József csap. vez. e ló- munkás, Magasép. Főn .. Mányi mos fejlő:iése nagy feladatok valamint a gépek áthaladá-

\,!};':,���ocz�r
e
'r.is

c
z�� ke�!!k. i{j�

t
: �':,';

e k
���

l
�

izsgTa���i
os D

L�f;; 
1 

elé állítja _a -�sk�lci va_S'llta- sára. 
Szombathely áll„ Kardos Antal mozd. reszortos, Pécs rth.. sokat. Anna] 1s mkabb, rruvel a 
Yonalell., Szeged TBFF, Szántay Országh Dénes főe!öadó 1/8. Miskolc tiszai pályaudvar A tervek szerint a korsze-
Aladár von.all<ez . .

. 
Pápa Prt. Főn.. s1,akoszt„ Kovács András !ógé-

1 
jelenlegi állapota nem felel rűsítést 1964 végére feje• 
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mozd. felvigJ:'-, Debrecen fth.. vez.; Autófuv.arozásl ,  Főn .. Oláh lomnak. A pályaudvarna:.1<: 
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csimest . ,  Székesfehérvár. Sere- csoló, Pécs! Ig. VI. Oszt„ Csapó va,ganya van. Ez nem elegendo 
gélvi Róbert mozd. vez., Szo�- 1 János csap. vez. előmunkás Jó- a személyforgalom lebonyolí-
bathely rth., Pali" Béla térfönok zsefvárosl Pft. Főn„ Ember Fe- «-�- t t'"b'"'' ágán Nyugati pu., Poór Imre elömun- rencné oszt. kez .. Bp. Jg .. Ve- �a gy a O ·ul v yo
kás Szombathely Pft. Főn., P,app r�s Kálmán kocsl!.ak. Miskolc kat is  személyvonatok foga-
Bálint szakaszl<ez. pmester. fU1.. Sztlá(!Y1 1!·  1stván rakod. dására kell használni, ami 
Terézváros Pft. Fán. 1ranv!tó., Nyíregyháza. Gyurlcza 

ben , . 
A közlekedés- és postaügyi Sándor a�upénzt.. Kiskőrös. Ga- n� e.gy -ooet f!'egJ'.I.EQl�ti, 

m·nts t r miniszteri dicséretben 
I 

baly Gvu,a vrz
.
vez. szerelő, Ház- sot nemegyszer te1Jesen lnzar-1 •. e . !<ez. Főn„ Farkas Erzsébet ko- · •--"-- tok ,.�, részesitette. csitakarltó, Miskolc fth .. Sárvári Ja ;'- ...._.,,,.,rvona """""eiked-

Vegera .. ,József váltóőrt. Zá- János munkás, Rákos OlaJsze,-- tetését. hony, Eskudt Sándor kocs!mest.. tár. Rácz László esztergályos 
Komló. Ozsgyáni Józs_e[ vonal• 

1 
csop. vez .. Szontb<l

. 
thely Ji. űV .. ,gondozót, Hatvan-Fuzesabony M,art Kálmán csop. vez . .  Szeged 

Prt. Főn.. Tánczos Sándor pá- lg II Oszt Frey János rakt l)'.arennt. főn., _Kiskunha'as. Biri 
I kezelő. Gépi,avrtó Osztószertár

0

, Janos esztcrgalypst, Debrece1_: Szederkénvi János csop. vez .• 
!lh.. Sovány László táv½özlo 

I 
Bp. lgazg.' VI. Oszt„ Gvimesl Jó

mest., Pécs TBFF. Répás Jozsef zsef mozd. vez„ Celldömölk fth .. 
csap. vez, előm•rnkást, Bp. Ép. Detári Istvánné táblaellenőr. 
Főn„ Gál Sándor csop. vez.. Adatfeld Fán GlttinJter Tibor 
Miskolc TBFF. Ková_cs Ferenc röelóadó

. 
1/8. ·sz.ako . . Pintér Jó

brtgádvez., Dunakeszi JJ . OV„ zsef lak . csop. vez„ Landler 
Kecskés András mozd. vez„ Jenő Ji .  űV„ Böitl Kéroly mozd. 
Hatvan fth .• 1. Tóth \mre ,as�ta- vez.. 'Nyirei:,yháza fth.. Adám Jost. Debrecen �szaki Pft. Főn., István mérnök 1!4. szako., KeKálmán György száll. munkáSl, Jemen András stattszt Omiskol
Nyugatl pu„ Molnár István cl Prt. Fön„ Rubik László lak. 
mozd. vez .. Miskolc fth., Fodor I csop. vcz.. Dunakeszi JJ. OV., Gy�rgy rendelk. rorg. szolg. Horváth János pályamest.. Pécs tevot. Rákosrendező, H�[váth Pft. Fő!l.., Báger Jó7..ser vez. Lajos áruvéd. fóelöadót, .zom: j pmest. . Szombathely Pft. Fő'1„ bathcly Ig.azg. ,m. Oszt, . Vá,c_zi Olott Józscr mozd. lak.. Sze1ted István a lka .masságv,zsgá.ot. rth.. Gös i Imre vál ló'rnz., HeMAV PVA. GuJber Endre laka- p:vesh-alom. Kohl József !th. 
tost. Autófuvarozó Főn.. Kor- főn., Nyiregvhá2.a. Kisvasút fth., 
pá.cs Imre mozd. fűtöt, Hámán Ruz..c:;inszkt Mihály mozd. fűtő. 
Kató rth.. B3.rna Rezső szert. Me7:őtúr fth„ Kovác<1 Imi�P k'i.
fön .. . Zfillony. _ _ Godó Józset s�f;- helfel<tető. Szombathely TBFF .. 
kirako mun! .. ást. s;oJn_"' 1 ·• Vali János áll. vez . .  Zirc. Urbán 
Györf László tervhivat!llno3:?,t, ,Tózser szak. kez. pmest. .  Gyór 
Kecskemét. Tóth László mér:1ok Pft. Főn . .  Polyóka I slvó"l szak. 
főelőadó\ 1/9. szakaszt . . Szaba- l<ez„ BBFF.. Soróczkt P�I vádos Istvan .asztRlos cs<W) . ,. ez .. 

1 
p;;ir:yp:ond., DebrecP"l €S7,ald 

Debrecen JJ. űV., Szeged, Mik· Pft. Főn„ Borhlró Mihály rorg. Iós músz. rnunk.avez .. Ad,atfeld. szo 1g. tev6. Vésztő, Kat0!1..1. Jó· 
Főn„ Lenkefl LöMnc föe,öadót, zsef n.-munl<ás. Kisku•1i- 1!as 
NyugWijhiv., Buza József lak�- 1 Pft. Főn. , Villc'i Imre s;,:ak. kez. 
tos csop. vez ., Székesfehérvár JJ- , pmester, Szombathely Pft. Főn„ 
OV., Koczkás Pá! f5e lóadót, Gazd. 1 r.ódor András váltóör, Dorog. 
Htv .. Kál1ay Ferenc aloszt. ,·ez.. Gólya Mihálv szak. ke?'.. pmes-

Ezek a problémák és Mis
kolc város rohanl03 fejlődése 
tette indokolttá a tiszai pálya
udvar és környékének kor
szerűsítését. A tervezők abból 
az elvből indultak ki, hogy 

elsósorban személypálya
udvar jellegét domborítsá.k 

ki. 

A terv készítését reprezen
tatív utasszámláJá& előzte 
meg, ame"ly egyrészt választ 
adott az utasforgalom sűrű
ségére, a csúcsok alakulására, 
az utasmennyiségre, másrészt 
arra, !hogy milyen hosszú 
szerelvénye.s: közlekedtetése 
lenne a legcélszerűbb az e.,ryes 
napszakokban. 

A munkálatok során 40 ezer 
köbméter földet mozgatnak 
meg és 106 ezer köbméter töl
tést építenek. A földmunkák 
már e lkezdődtek. 

A felújítási munka termé
szetesen nem biztosítlhatja a 
korszerű vonatforgalmi igé
nyek kielégítését. Az integra
dominó rendszerű blztosító
berendez.é.st, amelynek segítsé
vel egy központból irányítják 
majd az egész csomópont for
galmát, csak a felépítményi 
munkák befejezése után építik 
meg. 

Az el):>ontandó üzemi épüle
tek helyett a biztosítóberen
dezési helyi kapcsolók, vala• 
mint a tola>tó személyzet ré
s,zére új, korszerű, a szociális 
követelményeknek megfelelő 
ép,ill,,etet létesítenek. 

A pályaudvar felújítási 
munkáival egy időben - meg
felelő ütemezéssel - építik 
meg az UJ peron-aluljárót, 
amely az utasforgalom zavar
talan lebonyolítását fogja szol 
gálni. 

A 8 mét-er széles aluljárót 
minden peronról lépcső

kön lehet elérni. 

Az aluljáró és perontető meg
építését 1964 végéig kell be
fejezni, hogy 1965-lől sor ke
rülh€&Sen a felvételi épillet 
teljes külső és belső korszerú
síté&ére. 

A dolgozók ugyanis, akik 
nem ismerik az ide vona!;ko
zó rendelkezéseket. rendsze
rint nem kéri1c a kártérítést. 
Ezáltal a mi swlgálati he
lyünkön is több dolgozó meg
rövidült. A jobb tájékoztatás 
érdekében feltétlenül helyes 
lenne. ha a dolgozókat a havi 
baleseti oktatásokon an·ól is 

.Balatonfüred á.Uomásor. 
má.rdus 26-án az 1 124. számú 
vonat ,kijárásakor Katona 
Tibor forgalmi szolgálattevő 
észrevette, hogy egy helyen 
eltörött a sín. Aronnal szólt 
Prohászka András pályames
ternek, 'hogy intézkedjen a 
Uirött sín kicseréléséről. 

A pályamester ezt meg is 
tette volna, de a pályamunká
sok egy távolabbi munka
'h•<!IYen dolgoztak. így awkat 
kérték segítségül, akik a kö
zelben tartózkodtak. A pálya
mester irányításával Katona 
Tibor forgalmista, Sál'fi Géza. 
raktárnok, Kotroczó János 
technikus és Kelemen Sándor 
vasúti rendőr főtörZ3Örmesuir 
hajtotta végre a síncserét. 

Példás munkájukért vala
mennyien dicséretet érdemel
nek, hiszen a gyors intézkedés
sel balesetet előztek meg. 

Kiss Lajos 
Alsóörs 
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László f6e'.őadól. Anyagel!. lg„ Mi!«'\ I:nr" btokklalcatos. 'lzeged 
Földi Béla föénltésvez., TB. J;:p. TP.FF„ Sebestyén Ernő szak0sz· 
F'3n„ Kasza Géu áll. !ón. h . .  kez. pmester. Páp.1 Pft. Fő"l .. 
Berente sz{·nou .. Marzkó János Jakab Bolrlfzs�r előmunk., An
szénszer., Hám/in Kató Fth., gyalrö!d Pft. Főn .. l\1ezel Jenö 
Kovács Kálmán föelöadót, mozd. vez., Pápa !th. 

Az utasszámlálás, valamint 
a 'helyszínen szerzett tapasz
talatok alapján kerül sor a 
pályaudvar személyvonati 
fogadócsoportjának kialakítá
sára. Ez magielelő kapcsola
tok beépítésével hét peron
vágánybó1 áll majd. Az első 
vágány a felvételi épület 
előtti fóperon mellett húzó
dik, mig a többi !hat 8,775 mé
ter széles szigetperon mellett 
helyezkedik el. A hét peron
vágány mellett két közlekedő 

. Pl. peronok � _ '.1 _ ��!vétel! 1\ BVKH _!lóbizottsága a Ruházati BoU Kiskereskedelmi Válla· epulet korszcrus1tésevel egy 
l 

la.Ital karoJh,e divat bemutatói rendezett Ke'i - k-
'd"'---- Jd6di"k · kru • mn on a 11:yer-1 -�•- mego . a _ter- me ha bemutató egyik részvevö,ie. A rendezvény bevételét 
�ilág1.� valaTI"1;'nt a Jobb a gyermeknap ünnepségeire fordítják · utastáJekoztatás 15. (Várko,nyi József felv.) 
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,, Végrehajtottuk csomóponti 
szocialista szerződésünket . . .  11 

Jobb kouikih,uznílíst 
- de hogyan? 

1 111(;-liii(a[.JPII) élet I 
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Mezőberény állomás 21 dol-
gozója három szocialista brl-

A norve'g kormány vasúti reformtervei gádban versenyez a tervek tel-
KI\' ,Ú.Ó EREDHÉXl:"EK Z,\L,\EGt:RSZEGE� 

jesítéséért. Kálazt Lajos, Papp 
A norvé.g kormány a közel- 1 tézkedniök. mint_ a_ magán':ál· Zoltán és Ladánvt István 

múltban egy bizottságot ho- lalatok vezetosegenek. Mivel 
brigádja! váJ.Jalták, hogy bal- zott  létre a norvég vasúti \ ebben a küzdelemben az. ál· A taulyi er.-dmények értékelése során kltünt, hOll"Y ,·asúti C10mópontJaink en, részénél nem volt elétr jó a szolll'álatl IÍ.lt"ak közöfü összhang, nem tudták kellően segíteni esymás munkáját. Az ilyen csomópontokon hamar ,,kifogtak"' a nehézséll:ek, 

• ez a tervezett eredmények elmaradásában mu&atkoz.ik meg. Zalaegl'rszeg.-n az állomás, a fütöház és a többi szolgálati hely "Dl)'ancsak számos nehézséggel küzdött a múlt évben, mégis 
llikerrel hel�-tálltak. Eredményük, munkamódszerük - nem 
tUok - inkább kö,·etésre méltó példa.. 

össze 2-3 nap állásidöt Je- esetmente.sen dolgozva teljes!-
rendszer szervezetének felül- · lamvasutakat gyengenek.. 

lent. tik az élüzem szinteket. �iz;sgálatára A bizottság több- esélytelennek tartják, a rész-
- Fútöházunkban tat,aly 11  A téli forgalmi korlátozások sé.ge a norvég államvasutak- \·énytársaság mellett foglaltak 

brigád versenyzett a szocia- idején v:iss:zamaradt áruk el- nak részvénytársasággá való állást. 
lista címért - hallottuk Mé- szállitásáról már gondos,kod· 1' átalakítása mellett foglalt ál- A bizottság tehát megtette 
s=áros Gyula szb-titkártól. - tak. Örömmel újságolták, lást. Szerintük ugyanis a jö-

a javaslatát. A döntés azon
Dolgozóink jól ismerték fel- hogy a múlt hónapban a kocsi- vóben a különböző közlekedési . z;üJ t tt meg adataikat, és nagyon sok se- tartózkodást 97,3 S?..ázalékra I ágak között az eddigieknél lé- ban meg nem 6 e e . . · 
g!tséget nyújtottak a fütöház !eljes!tették a műszaki norma nyegesen nagyobb lesz a ver- 1 Norvégia . kor�nyán m�. 
vezetöségének. A gyűléseken alapjan. 1 sengés. Ebböl vonták le azt a hogy az . államva�utak tö�és Először Zalaegerszeg állo- csirendezöket arról, hogy a és a termelési tanácsko=áson Mez.őberény állomás kocsi- következtetést, hogy a vasutak vállalkozok kezebe kerul-,nason érdeklődtünk arról. csapágytokra állva ,.utazza- tavaly is igen sok javaslat kihasználási teljesítménye meg akarják tartani pozíciói- 1 jön-e, ahogy ezt e�yesek �ze.. hogyan teljesítet ték az él- nak". A felesleges tisztilógöd- hangzott el, amelyek elösegí- most sem megfelelő. Enne,k kat. minden kérdésben ol.i:an I retné�, Yagy . tovabbra is a üzem-felteteleket. röket betemették, mert ta\·aly- tették a problémák gyors meg- oka _ amint Pomáz! AndTas gyorsan, rugalmasan kell m- kormany kezelesébe marad. 

Végrehajtottuk csomó- előtt két lábtörés fordult elö oldását, a bajok megelözését. állomásvezető elmondta , 
ponti szocialista szerzödésün- miattuk az állomáson. hogy a mezóberényi téglagyár 
ket tájckoztatott Sza bó Az első negyedév folyamán _Dicsérettel_ szól� a� sz�-tit- kőszivacs lapot gyárt, amely-
Lás:ló állornasfonök -. mely- tovább javultak Zalaegerszeg k�r Ferenczi 1stvan _e S,m_on böl raksúlyig nem tudják 
11ek �- v-olt a célj�, _hogy fe_j- állomás eredményei. A szálli- Jozsef mo1..donyvezetok szoc,a- megte1tielni a koc ikat, már le_ss�uk a s:olgalati agak_ /.:ij. tási lemaradások pótlása cél- lista brigádjáról, akik főja-

1 

pedig a Mezőberényben fel-
.zotti egyuttmukodest. Minden ··- ból t . tt 54 zá 1 k \'itás nélkül fö\'izsgától fö- adott áruk 75 százalékát a kö-eTónkkel segítettük a fútöhá- , Ja a er.eze . s za e_ \izsgáig üzemell�tik mozdo-

1 

sziv_acs al�otja. 'J'.öb? termelési 

Rekordforgalom a francia vasutakon 
A francia államvasutak 

mind a személy, mind a teher
szállításban rekordforgalmat 
bonyolított le a múlt eszten
dőben. A személyszállító vo
natok 577 millió utast szállí
tottak. Ebböl 317 millió Pá
rizs elővárosaira vonatkozik. 
Utaskilométerben küejezve a 
forgalom 5,4 százalékkal emel-

A teherszállításban is növe
kedett az államvasutak telje
sítménye. 1962-ben 231 millió 
tonna 1 millió tonnával tőbb 
árut �zállít.ottak el az előző 
évinél. A si.énfogyasztás 9,7 
százalékkal \·olt kisebb az 
1961. é\·inél. Ezzel szen1ben 
az elektromos energiafogyasz
tás 12,3 s1.ázalékkal emelke
dett. 

zat. ök pedig bennünket ta- helyett 66 százalekra te!Jesi- nyukat. Gyuk Janos és b1;. tanacskozason kertek a dol
mcgattak. tették az i rányvonatképzési gádja a téli forgalomban ért gowk . . hogy, a_z . állo�s eredtervet. 52 OOO tonná�'<ll több 

el kitűnő eredményt. A mú- menye1l <;lb1ralo felsobb szer
helyi feladá.suk volt, mint a helyben Horráth József mo- vek \"E;&)"e� !tgy�lembe ezt az Kölcsönös segítés 

Hacsak lehetett, az állomás 
túlsúlyos tehereo11atokat álli

tott össze. Ezzel elősegítette a 
mozdonyok gazdaságos kihasz
nálását. A beérkezett mozdo
nyokat 10 percen belül igye
keztek beadni a fútőházba. 
hogy gyru. an kezelhessenek és 
készen álljanak ujabb vona
tok továbbitásara. E� a gyors 
beadás elö egilette a gazdasá
lOS mozdonyfordulók kialakí
tását. - A iútöhaz i.s !Segített 
az állomásnak a menetrend 
beta�tcisálx1.n. Az induló vona
tokhoz pontos idöben adták a 
&épeket. S ha volt raerő gé
pük. a 8. Yágányra előkészí
tett szenesvagonokat bevontat
ták a szertárhoz. Ezzel is 
könnyítették az állomási tar
talék dolgát. 

Az állomás nyolc szocialista 
brigádj, nak dontö része van 
abban, hogy a tavai� i ered
mények minden vonatkozás

tavalyi elsö negyedét"ben. A t 1• b . . d . 1 . bb obiektiv korulmenyt. 
teher\·onatok terhelését 24 orszere O nga Ja a egJo · Boldizsár Gyula 
tonnával növelték. Ez a jórészt fiatal szerelokböl Békéscsaba 

álló szocialista brigád 3,5 óra 

Motor javítás 

csökkentett állásidővel 

alatt is végrehajtott már mo-
torcserét. Ez rekordidö11ek 
számít! Igen jól dolgozott ta
·aly egész évben Kot·ács Jó-

zsef ka=ánkot·ács szocialista A zalaegerszegi futoház brigádja is. A munkaeredmé-méltó segítőtársa az állomás- nyek értékét csak növeli. hogv 
nak. Tavaly a fajlagos szén- tavaly számottevó baleset 
fogyasztási terYet 106,8 száza- nem ·volt a fűtőházban, é,; a 
lékra teljesítették. Az e1111 100 forgalomban reszt vevő gépek 
etkm-re jutó teljesítmény 8 is za,artalanul uzemeltek. 
százalékkal javult. A motorok A fútőháziak máju elseje 
teljesítményét 1 2  százalékkal tiszteletére felajánlották. hogy 
növel!ék. A motorok kihasz-

, 
segítik . a� el�ö . n�gy�évi 1� 

nálásában igen nagy segítség marndaso,;: Pt?llasat, �s a �a
volt, hogy kaptak egy csere- S<?rl'k . negye�e:"� mar ados
motort, s így egy-egy motor- / sag nelkul zar Ják. 
javítás 14 nap helyett mind- L. J. 

Egy példamutató vonalgondozó 

Teljesítettük 
az élüzem feltételeket 

Tiszaszederkén11 á;Jomas 
dolgozói 1962-ben is - immár 
negyedszer - teljesítették az 

üzem feltételeket. 

i 
kedett. 

ban ·jobbalt az cliizemszintnél. Dí.cséret.re méltó munkasze
A t6hen·onatok atlagos ffhe- �tettel dolg<Yak Ki Simon 
lesében 102,7 �zázalékos. ko-

1 

István vonalbejáróör, aki 
csikihasznála,ban 98 százalé- az angyalföldi pálra!enntartási 
k06, kocsi tartózkodásban a főnökség IX. pályam� ·teri 
múszaki norma alapján 95,2 szakaszának lét,,zámaba tar
százalékos eredményt értek el. t.ozik. A gondjaira birolt 10 
A vonatkísérők az egy swl- km hosszú vonal Vácrátót állo-
1álati órára eső km-teljesít- mástól Vac-<1lsó megálloig ter
ményt 104 százalékra valósi; jed. 
lották meg. A kongresszus, Vonalszakas7..ál 11 útátjáró 
Terseny során a= állomás szak- kere&Ztezi. Ezeket mindig kú
,zervezeti bi=ottsága különös !önös gonddal tisztogatja. A 
oondot forditott a verseny- lekent és gondosan meghúzott 
1'yilráno3ságra; i.•. Valamennyi csavarok jó munkáját dícsé
nolgálati he!yen rer;&ze:esen rik. A papírhullad ot. \·agy 
kilrták az ujabb es uiabb egyéb szemetet nem túri meg 
eredmenyekct. A szocialista a vonalon. 

is szore,aJffiéi.,an dol�oz tt. A 
húfU\'ások de;cn UJ-óh66 
gonddal tisztogatta a Vác
rátót allomáson levö utátjárót. 
ahol egyébkent g ·or.sa,n kép
ződik hóakad, ly. Az egyik 
hófú,·áros éjszakán �Y óra-
kor kijött dolgozni é, 18 ór.iig 
egyfolytában ti�ztogatta a 
havat. Feleség,.? kétsegbeesel
ten kereste. mert attól félt, 
hogv valami baja történt. 
Kis� Simon István szerény 

Túlzás nélkül állíthatjuk. ez 
soha em kí\·ánt olyan nagy 
eröfes7itéseket, mint tavaly. 
Hiszen a kocsitartózkodási idó 
például a kor-Jbbi 12-1 3 he
lyett 9 óra volt. ezt kellett 
még csökkenteni. Ezért szak-
57,ervezetünk vezetősége rész
letesen megbeszélte a tl"llni
valókat a szocialista brigadoly
kal. A dolgozók javaslaljli 
hozzáseg1tettek állomasunkal 
a helyes megoldáshoz és a ta
valyi kongresszusi verseny új 
lendületet adott a munkának. 

A;t, Aprillsj termelési tanács
ko�son va:ószínűleg mindhá
rom brigádunk újra megkapja 
a szoc.alista címet. 

Póka Miklós 
óránként 500 talpfa alá\·erését végzi el ez az aulomalikusan 

müködö szovjet aláverö gép. 

Újra élüzem az Építési Géptelep Főnökség 

brigádok \"ersenyét Zubonyai A leghidegebb téli napokon 
József forgalmi szolgálattevő 
22 tagú brigádja nyerte. A vo-

hangon így nyugtatta meg A vasút növek\ ő szállítási rostáló gép, amelyet ugyan-
, 

vezett munkaverM?nyben -feleséget : . . Látod, nehéz a I feladatai sürgetoen kö\·etelik csak ők készítettek. Külföld- mondta Steczák Bertalan párthelyzet, si,g,te11i kell . • :• az elavult rnnalak fclújitását, rol. Ausztriából kaptunk egy titkár. - Szakszervezeti bl
Pintér Lajos 

Vacratót 

natkíséroknel Sebök Gyula 
azocialista brigádja volt a leg
jobb. Kiváló újítók kitüntetése 

Kevesebb volt a baleset 

átépítését. Epitési .fonök- úgynewzett fejfeletti r06!.áló zottságunk iól segítette a ver
ségeinknél viswnt or�7.ágosan gépet, amely óránként - ked- seny kibontakozását. A fő
komoly probléma a munka- vező körülmények között - 30 nökségnél dolgozó brigádok 
erő hiány. A feladatok meg- 1 folyóméter ágyazat ro,,iálását részletesen felbontott tervet 
oldása csak a gépi munka I végzi el. Allomáwk átépítésé- kaptak és annak alapján tet
arányának szüntelen növelé- nél különösen jól használható ték meg vállalá;aikat. Különóe 
sével érhető el. Az építési ez a gép. gondot fordítottunk a bal•<?Se
mun�ák g�pesítésének l_{ö_z� A korszerű, nagy teljesít- tek megelő7.ésére a munk_ás-A közo�lmúltban a&ztotlák ki I Arany fokozatot kaptak: ponti gazdáJa a MÁV Spitesi ményű pályaépítő gépek nem- védelemre, melynek legCobb a kitüntetése.'<et a legkiválóbb Dabóczi Ödön. Heller Géptelep Fónök.ség. Országo- csak a nehéz fizikai munkától előfeltétele a fegyelmezett vasutas újítóknak. A kitün- György, Kas ai Dénes I 7. san ez a főnökség látja el nagy mentesítik a pályamu.nkáso- munka volt. 

A"t. állomás dolgozói nagy tetések átadásánál HaTmati szakosztály, Torma lst\·án gépekkel - dömperekkel, ön- kat. hanem fokozzák a munka Amint megtudtuk. az Építési 
gondot fordítottak a baleset- Sánd-or vezériga.zgató..Jhelyettes nyugdíja·, Jánoo;deák Egon ütitós .. teh�rautókk�l, �otrók- gazdaságo ságát is. C,ak pél- Géptelep Fonökségnél is eredmentes munkára. 1 961-ben hat han gsúlyozta, hogy 1962-ben I Jarmúfejlesztbi Intézet, Füle kal. foldtolókkal � fol�nY.e• da•ként említjük, hogy egy ményes volt a szocialista baleset YO!t az állomáson. hazánkban az újílil mozgalom András Anyagviz., gáló Intézet, sőkkel az épné,i fonok- darab vasbetonalj ágyazat- brigád-mozgalom. Különösen 
melyek 210 nap kiesé. ét okoz- eredményeként 1.5 mi!Ll.rd Horváth József I. 7. D. osztály, �eket. �a�y t�jesltm�ny� 

I 
tömörítési költsége kézi erővel jól_ segítette a főnök,ég mun• ták. Tavaly mindössze kél bal- forintot ta'tarítottak meg az Harmathy Lajos I. 6. A. osztály. agyazatrostalo es alavero 5 90 forint hidraulikus alá verő káJát Saska Ferenc mozdonyesetük volt 32 munkanap \ esz- újítók. Szép eredménynek Bbztrai Dénes Távközlő- es gépeik ma már ugyancsak géppel 2,'53 forint. Egy-egy vezető szocialista brigádja, teséggel. Ez arra mutat, hogy I számít, hogy ebh<?l a \'asutas Biztos.itóberendezési Épité.,,i n�lkülöiJhet�tlen segítótár:oai a ilyen korszerű aláverő gép két Illés Ferenc motorveretó a héttagú munkás\'édelmi őr- újítók me takarítása 42 m1l- Fönökség, Putnoki I t,·áp palyamunkasoknak. éven belül „visszati7,eti" az komplexbrigádja és Csutora 

&ég ió látta el feladatát. A l lió forint. Furnlr Lemezmú,•;:,k, Koc�is 
I 

Az Epítési Géptelep árát. Az :E:píté,ai Géptelep István asztalos és festö szocia-gépk1sérökct már s,került . .le- A kii:áló i,,asuta.s újítók J�1:c?, _Gy:1r�nat_i Jeno Miskolci l962•ben 9705 lóeröt kép- 11;ag_a \'égzi a gépek Javítá- l_ista brigádja,_ h?,�Y csak_ a_le�-eioktatniuk"• arról, hogy a 1,;ijzött 12 aran11-, 4 ezüst- és 18 :E:p1tes1 Fonokseg. viselö gépparkkal ,·ett f sat 1s. J<_>bbakat _emlttsu,-. A gepJ�v1• lép oldalán lógjanak, s a ko- bronzérmet osztottak. szét. 
Ezüst fokozatot kaptak: részt a pályaépítés! mun- 1 Tavaly 1961-hez viszonyít- !asban elert eredmé

_nyek titka 
.., eee ee eee e, eee eee ee♦ eee ee •· 

1 

kálaiokban, ,·a több mint másfél mii- az, . hogr a szakmunkások 

Tavani munka az állomáson. Simon József és Bodor Imre a 
VIII-as p,il,·amc.-steri �zakasz doll(ozól a blrlonsá1ri hatái-jelek 

festését \·ég-ilk S7olnok állomáson 
(Hemző Károly felv.) 

Gara !�Iván E.szaki  Jj. OV, A •· . l 1 . •t é . • -1 · lió forinttal növekedett a speciahzalódtak az egyes gép-. b ,., 1 . z uzerru e Jes1 m n)er."To a 
r "t.ák ki"  •ta • S b • Tarján . f enó Szom auol<; y1 főnokség vezetője, Surányi : gépjavításokkal produkált aJ Jav1 · sara. m � Igazgatosag . III .  . osztaly, József elvtárs tájékoztatott. · termelési érték. B!'rtalan például � kotro 

Buczkó Peter Sarospatak. 
1 1961 ásodik f "l . . . be gepek _ alal".°s 1s�eroJ�- Az 

fut_ooá_z, Pin.tér Ist, án Miskolci J.:n ií l t  a gépkihasználás ,·,égzett :unkájáért 
e !1��e;: alávero . . f_eí?:k Ja:·1�na.'-c 

f:pitési Fónokség. kitüntetést kapott a főnökség. ,.spec,�li�t:3_J� az; Il!e�-�ngá�!. 
- A múlt év folyamán j Tarnlyi eredményeikkel ismét A fonok� dolg�zói �-talá-Bron.z fokozatot kaptak: üzemben lcYÖ gépeink 86 szá- túlszárnyalták az élü:rem szin- ban

_ szerellk munk�el)uk�t, 
Herczeg István K1térö;;yártó zaléka \"ett ré ·zt átlag°"an a ,

1 

te.'tet és a főnökség dolgozói szh e,en dolgoznak itt. Eire 
OV, Varga József Landler Jj . termelőmunkában. Ezzel május 1 előtt újra megünne- mutat. hog: . . ÜV. Hegedus Balázs Kec-ke- együtt lényege en javult a ; pelhetlk az élüzem kitüntetés munkaeroni:,dorla alis 
mét, pfl., Kondorosi Jozsd gép:dbaszná!ás aránya is átvételét. volt az �p1tésl Géptele-
Szeged, pft., Molnár Pál mondotta Surányi elvtárs. Arról má r szoitunk. ml volt pen, 
Budapesti Ig. I I .  o ztály. Acs Termelési tervünket 1 10.9 a gépek szerepe a kiváló ered- Tavaly 75 dolgozót vettek fel András budapest-ferencvárosi százalékra teljesí�.?ttük és egy m.ények elérésében, ám a döntó és 43 került el a főnökségpft., Jéger József. Füstös l st- év ala!t 8.9 százalékkal nö\'el- itt is az ember. Hogyan dol· ről. Ezek többsége Is csak ván Budapesti Magasépítési tük a termelékenységet. On- goztak tavaly a főnökség sze- azért. hogy ne szakadjon el a Fönökség. Megyeri István, költségi eredményünk 98,8 Tel6í, gépkezel,ól, hogyan áll- vidéki gépállornásokra kiadott Monostori Gábor Budapesti 

I 
százaléka.s volt. 1 ták meg hel11üket a dömperek gépektől, Sok pá!yamunkas Építés.i Fönökség, Hargitai - Milyen új gépekk�l bő- és a többi szállító jármú 1·i,ze- jelentkezik a főnök.!égen, aki László. Kormán\'OS László. t:illt taraly a főnökség gép- ' töi? gépkezelés! akar tanulni, hogy Korényi Gyula. Kotsl. Pál, parkja? - kérdeztük. a csákányt a bonyolultabb Riediger Béla, Szúllosi J nos - Nagy segítséget jelentet- Az élenjárók termelőesz:kö«re cserélhesae. Hídépítési Fonök•ég. Vár rnnvi tek zámunkra a MA V Gép- A gépek ma már a ptiJyaépítb Lá,zló i\liskokl f:p!lé ·i Fi,- jaYi'ó Ov által készt le t hid- Fónökségünk \'alamennyt 

I 
vonalán is teljes győzelmet nökség, H-:!gedús Zoltán j rau"ik11 · aláverő gépek is az a 

\ áolgozója részt vett a párt- j arattak. 
Sárospatak, fúwhm:. nagy teljesítményű ágyazat- kongre&,5ZUs w.zteletere szer- Lfrlam .JliDN 
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Ötezer óra társadalmi munka 
A múLt év n114rán avatták, munka ooven a váci vasuta

fel a Váci VSE viziteLepét. �ok vízi;t;elepén. 
Az el.hanyagolt. romos. sze-
mete, épület helyén most 

G. L. 

korszerű, barátságos vízitelep Újjáépül a Szegedi VSE áU a Duna partján. A 1'izi-
uakosztál11 tar,jai több mint sportpályája 
ötezer óra társadalmi m,unkát Még 1962_be;n megkezdték áldoztak a vízit;e/,epre. A tár- a Szegedi VSE SPOl."tpály,ájásadalmi munka ebben az év- nak korszerűsítését. A hosszú, ben ia folytatódik. A szakasz- zord t.él !kissé m�ésleltette 
tál11 taQjai ew zuhanyozó és a murukát. A vízte!.e,nító rend
nvo!c kabin építését, vaia- szer azonban így is elkészült. 
mint néhán11. a dolgozók szó- Még ebben a hónapban meg
mkozá.sát szolaál6 létesítmény kezdődnek a földmunkálatok, 

ami már az újjáépítés utolsó építését i& szeretnék a nyárra fázisát jelenti. A földmunJká-elvér,ezni. latok elvégzésére a sportkör 
A -uízi-szakosztál11 tagjai vezetői társadalmi munkát 

már a hó olvadása után mun- szerveztek. Bíznak abban, 
kához láttak. A =rd tél, a hogy nemcsak a spor1nlák, 
zajló Duna jégtáblái ugyanis 

I 
hanem a sportszeretö vasuta

mer,rongáltá.k a telep kapuját sok is seigítenak a munkában. 
és kerítését. S így most van Benedek Tibor, 

KERESSE FEL 

A NEMZETKÖZI MŰSZAKI KÖNYVKIALLÍTÁST 
a Budapesti Nemze1lközt, Vásáron 1963. május 17-27-e kö
zött a Fó úton a 10. sz. pavilonban. 

A magyar műszaki könyveken kívül orosz, anaol, cseh, bolgár, holland, német, lengyel, román, szerb és szlovák• 
nyelvű kiadványokat, folyóiratokat állítunk ki. 

MÜSZAKI KÖNYVKIADó 

Tíz éve működik 
a Vasútforgalmi Technikum 

Tíz évvel ezelőtt. 1953-ban szükségessé. Az islkola hely
kezdődött a szakember.képz.és problémája mellett nagy gond 
a szegedi Vasútforgalmi Tech- volt a diálrotthon létesítése is, 
nilrumban. Az volt a cél, hogy his:z.en a tanulók többsége az 
a szocialista nevelés elveinek ország távoli vidé!kéról került 
megfelelően kellő általános Sregedre. Az 1956/57-es tanév
múveltséggel is rendelkező kö- ben máT 743 tanulója volt a 
zépkádereket �veljenek a tec:hniktlmnak. Az iislkolá ek
vasút forgalmi és kereslkedel- kor 'került új otthO<IJába a volt 
mi szakszolgálata rés2lére. Mint laktanya épület!be. Ez minden 
minden kezdet. ez is nehéz szempontból megfelel a köve-
volt. telményekneik. 

A technikumnak először hiá- Jól mutatja a fejlődést a 
nyos volt a tanári testülete, technilrum költségvetésének 
meg,oldatlan volt az igazgatás. alakulása. 1953-ban még csak 
Az iskola elhelyezése már egy 80 OOO forint vo1t az iskola 
lépést jelentett előre. Mellette költségvetése. ma pedig 2,5 
csak egy főhivatású tanár, Ró- millió forint, az iskolához tar
zsa Lajos dolgozott kezdetben. tozó kollégiumé pedig 3,5 mil
A 179 első osztályos tanuló lió forint. Az islkola közel 1,5 
oktatását jórészt meghívott milliós. a kollégium mintegy 
előadók végezték. A vasúti 3,5 millió f01mt értékű va
szaktárgyakat a szegedi igaz- gyona mutatja. hogy államunk: 
gatóság legjobb szakemberei jelentős anyagi áldozatokat 
tanították a technikumban. hoz a vasutas utánpótlás ne
Már az első évben megalakult veléséért. Társadalmunk vi• 
az iskola ifjúsági s-rervezete szonzásul azt várja az iskolá
'78 taggal és létrejött a leve- ból kikerült fiataldktól. hogy 
lező tagozat is 110 hallgató- szorgalmasan dolgozzanak, be
val. csülettel állj.ák meg helyüket 

A következő években gyor- 1 az életben, a munkában. 
san nőtt a tanulók létszáma, Sziládi Sándor 
több osztály fe1állítása vált Sreged 

K E R E S ZT R E J TV É N Y 
Vízszintes: f. Az lsmeretter- Kettéla betű. 28. Közvet!e,n mó• Jesztes maq.asabb formál. 1 3. don. 30. Kleegltő átke,'.őhely. 31.  

Pest megyei kö.zség. 1 4. Európai V,arga Andirás. 32.  Kettős. 34. 
nemzet. 15. Kimondott betű. 16. Nem tolt. 35. Káté! 36. ókori erő-
Növendék marha. 17. Munkás ditmény Kls--Azslában. 37. Hires 
fele 18. Carlo 1707 - 1 793.) az holl.and sajt_ 40. Glovan.nl (1435 
o!.a6z jellemvlgjáték megterem- � 1494.l umbrl,aJ olasz festő. Ra
töJe. 21 .  Tanulmány. 22. Klmon- tae l  apja. 41.  0. R. 42. Gytlkoija. 
dott betű. 23. Iránymutató. 24. 44. Buborék. t,a,jték. 45. Földet 
ldegen olaj. 25. Háziállat. 27. as. 47. H,atározószó. 48. Kisipari 
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MAGYAR VASUTAS 1963. APRILIS 18. 

Meghalt Sárvári Mihály 

MÁV igazgatóhelyettes H I d1iE�-ff'.t.I.:W[� 
Tragi,krus hirtelenséggel. 42 ' 

éves korában, április 13-án 
meghalt Sárvári Mihály, a 
MA V budapesti igazgatóságá
mlik helyettes vezetője. 

FERI HiJSVBfl AJÁNDÉKA 
Sárv&ri Mihál11 elvtárs kö

zépiskolai tanulmányai elvég
zése után 1939-ben, mint pá-
1,yamunká.s kezdett do]go2ln.i a 
vasútnál. A felszabadulás 
után tagja lett a Kommunista 1 4 

Csikre Ferencnek hívják. Beosztása, táblázó. A nemzetközi 
kocsi i-rány gyermekkocsi, tanulókocsi és eI111éb táblák keze
lóje, Nem a' legfontosabb munka a vasúton, de lelkiismeretesen, 
nagy igyekezettel, körültekintéssel végzi. 

Feri tökéletesen megszemélyesíti a fegyelmet, a fllgge� 
met, az éber munkát. Feljebbvalói így nyiLatkoznak róLa: :i6 
volna néhány ezer hú „kópia" /,..::.!Qie. 

Pártnak és a Va.mtasok Szak- ! '' 
szervezetének. Tanulmányai . 
továbbfolytatása után külön- 1 
bözó párt-. társadalmi, vasút- . 
igazgatósági és minisztériumi 1 
funkciókat töltött be. majd ' 
1959-ben a MAV budapesti 
igazgatóságának helyettes ve-

Vele kapcsolaltban és hozzá ,aó aprócska történeteket lea
tem el az ünnepi forgalomban. Elmondom. 

Pénteken este történt. Feketéllebt, hullámzott az utastömeg. 
Egy fiatal anya., kezében k,ét nagy bőrönri?el kÜS2Jködv4: hal� 
a vonat felé. A bóröndökbe egy-egy a,procska ember i., csim-
paszkodott. . • 

zetője lett. cos kommunistát, mele11M!ÍVÚ 

Feri mint annyiszor, éppen a gyermekkocsikat elZenorlzte. 
amikor észrevette a verejtékező anyát. Egy szempi!Lantás alatt 
rakta le az iránytáblákat, aztán valósággal kikapta, a táskákat 

Helytállásáért !két allkalom- embert veszített el a vasu.tas
mal kiváló doLaoz6, kiváló s<Í/1. A Mam1ar AlLamvasutak 
vasutas címet és a Szocialista saját halottjának tekinti. 
Munká,ért Ji;rdemérmet kapta. Sárvári Mihályt a Farlros
Sá.rvári Mihály elvtárs sze- 1 réti temetóben helyezték örök 
mélyében kivá.l,6 vezetőt, har- nyugalomra. 

az anya kezéból. _ 

Az asszony, a gyerekek és a csomagok pillanatok ala,tt fen" 
voltak a debreceni személyvonat gyermekkocsijában. 

Az anya a retikülben kutatott . . .  

Feri elhá-ritotta az asszony mozdulatát. Aztán, olyan 11110f'
san - mint ahogyan a csomagok felkerüLtek - szállt le a ko-
csiból. 

A „Szakma ifjú mestere" mozgalom 
helyzete a Déli csomóponton 

A kijárati je:t.z.ó fénye zöldre változott. 
. _ , Az egyik gyermek, mintha megértette volna, ami történt: 

Bácsi . . . ! Bácsi • . . ! - kiáltott Feri után és Rubens ámorkáit 
is megha,t6 bájjal egy papírzacskót nyújtott Ze. 

Már mozdult a vonat . . .  
De egy nagy húsvéti pirostojá.s. cukorka, a, gyerme.k őszín,o 

Hogyan fejlődik a „Szakma 
ifjú mestere"-mozgalom a 
Budapest; Déli csomópaniton? 
Erről kérdeztem Molnár László 
elvtársat, csornópontunk KISZ 
biwttságának titkárát. 

Molnár elvtárs elmondta, 
hogy csomópontunJc fiataJ.jai 
1959-ben csatlakoztak a cse
peli fiatalok fellúvásálh.oz. A 
csomópont KISZ bizottsága 
által kidolgozott feltételeket a 
KISZ központ és a MAV 
vez.érigazgatósá.ga és a szak· 
szervezet egyaránt jóváful,gyta. 
A feltételek között szerepelt, 
hogy az értékelés és a jutal
mazás minden évben a 
vasutasnap alkalmából törté
niík. Eddig így is volt. 

- A ,,Szakma ifjú mestere"• 
mozgalom a, helyi pártszerve
zetek és a szakszervezeti bi
zottságok tá.mogatásá.ooJ, a 
szakvona,li vezetó_k_ Sf#l{tségé
vel évról évre szélesedett. Az 
első évben 16, a, másodikban 
28, a harmadik évben pedig 
37 fiatal vett részt a, szak
tudását -n,öveló mozgalomban. 
Ah.hoz, hogy ezt a, mozgalmat 
még tovább fejleszthessük, 
néhány ak,a,dáLyt keU eLhárí• 
tani mondotta Molnár 
Lás2i16. 

- Milyen akadályokról van 
SIZÓ? 

gázottxJ,k egy része - ha sza
bad így kifejeznem ,magam -

hoppon maradt. Nem voLt min-

te ajándéka ott maradt Feri ujjai közölit. - lyt -

den rendben talvaly a juta,lma- - 400 ezer forint költséggel - Népszerűek a szakm4l 
zás anyagi alapjá.na.k biztosi- új hangosító berendezést sze- továbblcépzé>sek a debrecefli 
tá.sdval sem. rei fel a MAV az idén Székes- fútóházlxz.n. A vasút dieseZesí• 

- Az idén is érd,ek,lódnek a fehérvár, Selyp és Szajol állo- tési programjának elósegítéu 
fiatalok a mozgalom vizsgái máson. és a, dolgozók továbbképzéu 
iránt? - kérdeztük Fogszakorvosi ren.delót céljából egy diesel lakatos 

- A fiatalok ér'Mklodésé- kapott a kószegi és répce- tanfolyamot indítanak. Ugyan,
vel az idén sincs hiba - vá- szentgyörgyi nevelöintézet. A akkor a mozdonyvezetőket 
las.zolta a titkár. Mégis helyszíni fogászati ellátást a motoroozetókk,é, a mozdony
helyes volna, ha a felsorolt jövóben folyamatosan kiter- lakatosokat pedir, a Diesel
akadálYok elhárítá.sá.n túl az jesz_tik a többi nevelóintézet- mazdony javítására tanítják 
illetékesek olyan ösztönző ju- re is. meg. 
taLmazá.si rendszert vezetné• 

_ A szenesvagonok kézi -1':'.1:�ezd� a s�ed_i fiú• 
nek be a vasutas fiataLoknál, kirakásáról áttérnek a gépesí- nevelomtezet kozpant1 �utésé
mint a;milyent más üzemekben 

I 

tett va,g0n ürítésre a fűzfői j nek építését. Ezzel egy_td� 
eredményesen aLkalmaznak. nitrokémiai ipartelepeken. A a szükséges személyzeti lakás 
Aki pétdául arany je�yt gyár udvarán máir épül a I 

is megépül. 
szerez a „Suik.ma ifjú mes- széntároló és a hidraulikus - A_ hétéves �erv v�gélg 80 
tere"-171C<Z{lalomban, az 40 fil· vagonbuktató. ezer hid�t, alag':1� es m:i5 
tér, az ezüst jelvényes 30 fil- _ A szakma Hjú mestere közlekedes-technika1 felé1?1t
lér, a bronz jel1>ényes 20 jiUér arany-, ezüst- és bronzjel• ményt hoznak létre a SzovJet-
óra.bérja.vítá.st kap. vénnyel kitüntetett fiatalokat unióban. 

A. fiatalok mozgalma. eddig 30, 20, illetve 10 filléres ór11-- - A váci jár4si ué-rellát6 
szép er�ményeret· hozott, s bér emelésben részesítik a szolgálat önkéntes vér� 
ha segítjük tovább fejlesztését szombathelyi járműjavítóban. akciójába.n 240 dolr,ozó több 
e2rután még több ha.s.zon.nai mint 50 liter vért a.dott a 
táríhat a vasút szakmunkás Az Egye.sült Államok Dunakeszi Járműjavítóban, ,  Az 
gárdájának utánpóUása szem- legfelsőbb bírósága súlyos önkéntes véradáson nagyszam• 
pontjából. ciupá.st mért az amerikai ban jelentek meg fiatalok. 

Kocsárdi Tibor vasutasokra. Mer,áUapította, - Tisztasági és anya.gta-ka• 
Bp. DéU műszak hogy a, vasúttársaságoknak rékossági napokat szerveztek 

joguk va,n bármiféle míltozá.st március 25-e és április 4-e 
� eszközölni a vasutak munká.- között a Debreceni Járműjaví• jában. Ez a,nnyit jelent, hogy tóban. Az üzem mind a 9 bármikor tömegesen is el- KISZ-alapszervezete részt vett A HIVATALOS LAPBÓL bocsáthatják a vasutasokat. a munkában. 

- Tava.ly 18 fiatal azért nem 
tudott Zevizsr,ázni, mert a és 
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!�f�� budapesti igazgatóság iUeté- juk a következőket: 

- Március körepén tanács- _ Bővíti!< Mindszent állo-
kozásra hívta össze a szocia- más várótermét. Az építkezést 
lista brigádvezetóket a debre- áprilisban kezdik és az é'f 
ceni ;iármújavftó szakszer- végéig befejezik. kes osztálya, nem kül,dött 1 3. számból: 108 575/1963. 

mzsgabiztost az államá.sra, és �2;erJ.;;';�'.gazgatóságok mun• 

a pályafenntartá.s,hoz. Nem 104 920/1963. I/3. A. A MAV 
�olt hel�s tavaly, ho_gy � k';,';.';,f!!�k 1!1?:asz��t�a�

tl J
óléti 

i,gazgatósár, IV. osztályárol 135 135/1962. J/2. B. Vállalat! jött vizsgabiztosok már a I alk.almazottak prémlumrendsze-
ví�sga, �lótt megszabták, hogy re lÖ�

6f,70�'Ji'h AJ. e. A 2o to• hány fiatal érhet el arany, rintos tüzelöjegyekre kiszolgálezüst vagy bronz fokozatot. tatható tUzelésf faanyagok 
Emiatt az ere<lnMnyes vizs- mi��I�!:;f;ól : 108 977 /1963. 1/2. 

S:oövet:kemetek. 51.  A tudomá 
nyok és mav69zetek Istennő! a 
görög mltoiógfábam. 53. Angol 
lqsaes7,0ny. 54. Dalai a végén. 56. 
Magy,ar OrS2>ágoo Olimp!.a.i Bi
zottság, 57. Hiszékeny. 58. Re
megő. 60. Vagonban vian. 62. Zú
dít. 63. A Türkmén SZSZK tő-
városa. 65. Edény. 66. Hová tele. 
67. Az emberiség leghöbb vá
gya. 68. Szomjat oltó folyadék. 
70. Lúg a s:oé:eln. 71.  A közok
tatás alapvető formája. 

FUqqöleqes: 1. Nem hfvatáso-
9ak. 2. A csillagász,at múzsája. 
3. Felesége v,an. 4. K1"'9 Mihály. 
5. Dunántúli e&atorna. 6. Köwég 
Borsodban . 7. Allati lakhely. 8. 
Európai nép. 9. Alkotás. 10. Van. 
németül. 11. Egysejtü véglény. 
12. A művelődés tárházai. 18. 

B.  Kiváló do.lgozó kitüntetések 
1963. évi adományozásának 
si,abályozása. 

Lakáscsere 

Debrecen I kétszobás !6bér
l<>ti lakást cserélnék budapes
tiért, esetleg szolgálatlért Is. 
Cím: Szilágyi István. Debrecen. 
Timár u. 52. €rdeklödnl: Deb
recen áii. szem. pénzt. 45-22 
l ehet. 

- Elcserélném Gyáli úton 2 

f!Úb�klSo�mei:�ác��
ca

:erid��i!: 
zésú szép l szobásra. csak Bu
dapesten. Tel.: 467-723. 8-16 
óráig, Fasching. 

vezeti bizottsága. A tanács- KompZexbrigád-értekez• 
kozásan számos brigádvezető Zetet rendeztek április 10-én 
mondta e!.! véleményét, tapasz- Kamá.rom állomáson a, uáITa.la· 
talatát a mozgalomról. tok képviseléinek részvételé· 

- 1965-ig 6900 új teherkocsi- vel. Az értekezleten a soron 
val és 150 személykocsival következő szállítási felada.to
gyarapszik a bolgár vasutak kat vitatták meg. 
kocsiparkja.. - Az úttörővasút is fel• 

készült a tavaszi forgal�a. 
A napokban 4 darab új 270 

A szerkesztőség üzeni lóerős Diesel-moroonyt kapott 
az úttörővasút. 

Marosán Pál Debrecen, Szelle 
Ferenc, Szob, Benedek Tibor, 
Tótka Károly, Szilád! Sándo:r, 
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Károly. Tapolca. Kiss Lajos. Al
sóörs, Aranyossy József. Komá• 
rom, Póka Miklós, Tiszaszeder• 
kény, Pintér Lajos. Vácrátót, 
Lelt! Ferenc. Pécs. Kocsárdl Ti
bor, Budapest: leveleiket la• 
punk anyagához felhasználjuk. 

Halmai Antal, Budapest, Len• 

Á���
m

Jj;ter'!��:�
ú

tiaq;
2

��!�
é

n� 
Balassagyarmat: leveleiket ille• 
tékeshez továbbítotluk. 

MAGYAR VASUTAS 

Felel6s szerkesztő: Gulyás Jánot 
Felelős kiadó: Szabó Antal 

szerkesztőség: 
Budapest VI„ Benczúr u. 41 

Telefon: várost: 424-184. 
üzemi: 39-77 

Terjeszti; a Népszava Lapkiadó 
VáUalal 

Budapest VII„ Rákóczi út 54 
SZ!kra Lapnyomda 

Oly,an gylktéfe, ame:ynek gégéje 
hangadás,,a alk,a.imas. 19. A fi
:olka eróegyeége. 20. Női név. 23. 
A költé=et egyik tajtáj,a. 26. A 
ma! napon, azon a helyen. 29. 
A tej erjedéGekor keletkez.Jk. 30. 
Emelvény. 33. Volt osztrák kan
cellár. 34. Vásárolt. 39. Klkü
eooböl, eltávolí-t. 4 1 .  Elsomfor
dál. 43. Egyiptomi istennőt. 44. 
Bátor. 46. Szeezee Ital. 47. 
Elinalt. 49. Zs. Z. 50. Péo7llntézet. 
52. Berlini álbatkert. 54. Vooász 
állásban. 55. Nemcsak tönév. 57. 
Kérdős:oó. 58. Rakta vaba. 59. 
ZúdftJ,a. 61 . Mosz,at. 63. &vsz.ak. 
64.. Német névelő. 67. Rag. 69. 
Lék sZélal. 

G YÁ R B A N  L E Á N Y K É R Ő 

Beküldendő: vf=z,lnl€\9 1. 71.  
rüggöleg"" 12. BekUldéosi határ
ido: május 10. Az elö:zö kereszt
rejtvény helyes meqfe;tése: Ki 1 
�:��

oz,galom. Csomóponti él· 
I 

Könyvet nyerte!<: sam Imre 
rőtlszt Püspökladány. áU. Orgo
ván Lllszló Debrecen. Késes urna 

1 

84.. Slefner Lajoo k-alauz Györ. 
Ba.csó B. u. 28/c„ II. 1 . ,  Kör
mendi Ferenc Szentes. Marx tér 
24/a, Molnár Imre rorg. szolg,. 
tevő. Sárvár-Bajtl (Vae megye), 

- Hátha sikerül megidézni olyan szelle
meket, akik hajlandók éjszaka.í rakodást vál· 
l.<llni. 

- NehOQIJ félreértse a papámat Pista! Nem 
haragszik ó, csa,k egy kicsit ideges, mert 
megkéstek a CJYOrsteh2rvonatok. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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Ára 40 fillér 1963. IIIAJUS 1, 

MÁjUSJ ZÁSZLÓ 
Az 1. Internacionálé megalakuláaónak 

negyedszázados évfordulójára gt,IU
tek öuze 1889. július 14-én Párizsban az 
európai szociáldemokrata pártok kii.ldöt
tei, hogy létrehozzák a II. Internacionálét. 
Ez az összejövetel a nemzetközi munkás
mozgalom nagy eseménye volt. 

A kongresszus részvevői a tanácskozás 
utolsó napján határozták el, hogy minden 
országban és városban egy bizonyos napon 
munkaszii.;ettel kell harcos demonstrációt 
.uervezni a nyolcórás munkanapért, a tör
vényes munkásvédelemért. A francia kül
döttek javaslatára a kongre88ZUB 'f1II dön
tött, hogy május elseje legyen a munkások 
harcos ünnepe. 

A világ munkásainak szívébe azóta mé
lyen bevésődött ez a nap. Bevésődött, mert 
a májusi lobogók selymén ott fénylenek 
az egész emberiség legforróbb vágyának, 
a békének a jelszavai. 
Munka és béke! - kiáltják szerte a vi-

lágon száz és százezrek. Régi lun'cok 
és közeli küzdelmek emlékei kísérik most 
is a máiusi seregszemlét. A szocializmust 
építö országokban zengő dal - mintegy 
hatalmaa kórus - üzen azoknak, akik 
most vívnak elkese,edett harcot a szabad
ságért, a függetlenségért. 

Nagy utat tett meg a munkásoaztály 
1889 júliusa óta, a nyolcórás munkanap 
követeléiretöl a proletárhatalomig, a szo
cialista világrendszer kialakulásáig. A fej
lödés rohamos volt. A szocialista eszméket 
követve rövid idő alatt százmilliók rá%tdk 
le a kapitalista rabigát, s megkezdódött a 
szabadság útján haladó népek élet�nek 
igazi történelme. Ma már elmondhatjuk: 
nincsen mersze az idő, amikor a szocializ
must épitő országok példáját követve, min
den nép kivívja magának szabadságát és 
függetlenségét. 

A szocializmus eszméjének megvalóritá:
sával a szocialista tábor minden országá
ban a történelemben korábban nem ismert, 
gyors ütemú fejlödés megy végbe. 

A 
magyar nép harca is szorosan ösR.e-

szen,ezését és ezzel leraktuk hazánkban a 
szocializmua alapjait. Orvendetes dolog az 
i,, hOf/11 az utóbbi években BZorosabbá vcilt 
a nép é, a párt kapcsolata. Teljesebb és 
gazdagabb lett a népi é, nemzeti ewség. 
Ennek tala;án tovább nőtt a dolgozók al
� kezdeményezé,e, politikai egyetér
té,e. A dolgozókat ma már nemcBllk saját 
munkájuk, megilheUsük, aorsuknak alak"" 
láBll é1"dekli, hanem az egész nép élete. 

Pártunk VIII. kongresszu.sa kijelölte BZá
munkra a szocializmus teljes felépitéséhn 
vezető utat. Nem lesz sim4 ez az tí.tl A fel
adatok állandócua nőnek, mind sokrétúbbé, 
bonyolultabbá válnak. Ezekkel megbir
kózni csakis összefogással, a 1,•ezetés szín
vonalának állandó emelésével lehet. Az élet 
minden területén jobban fel keU ismerni 
és a legmesszebbmenőkig támogatni a tár
sadalom fe;lódését szolgáló kezdeményezé
seket, új módszereket. 

A termelékenység további növelése, a 
r.a zord tél okozta lemaradások pótlása 

érdekében a vcuút területén is jobban kell 
ha&mosítani a dolgozók alkotó kezdemé
nyezését. Számtalan műszaki és gazdasági 
feladatatot kell megoldanunk, hogy az év 
végéig pótolhassuk elmaradásunkat. Az 
első negyedévben a vasút 3 millió 305 ezer 
tonna áru eluáUításával maradt adós.• Ha 
figyelembe vesmlk, hogy szállítási felada
taink állandóan nőnek, nem le..: könnyú 
felszámolni a lemaradást. Gondoljunk min
dig arra, hog11 a termelésben elért lrike
Ninkkel ,aemc:Bllk hazánk, haKem az egéBZ 
aociaUita 1'Dá�er fe;lődését meg
gyorritjuk. 

A májUB féflyében új, csodálatos világ 
körvonalai bontakoznak ki elöttünk. A sza
badság tiszta légköre, a fe�badult em
berek boldogsága és a béke óhajtása tölti 
be ezt az új világot, amelynek formálásá
ban mi is részt veszünk. Részt vemlnk é, 
büszkék vagyunk rá, hogy a mi hazánk is 
beletartozik a szocialista világrendszerbe, 
hogy a mar.rizmus-leninizmus fényes út
ját követhetjük. De büszkék vagyunk arra 
is, hogy a mi munkásosztcUyunk és paraszt
aógunk az elsők �özott vonult a 73 eszten
dővel ezelőtti, el.ro nemzetközi májusi ün-

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

A Minisztertanács' és a SZOT 
vándorzászlajával kitüntelt>U 

szolgálati helyek 
A Minisztertanács és a 1 SZOT Elnöksége az 1962. évi 

eredmények alapján az alábbi 1 vasúti szolgálati helyek dolgo--
1 zóinak adott vörös vándorzász- 1 lót és péntjutalmat: 

1. Dombóvári csomópont, 
2. Smlnoki csomópont, 
S. Pécsi Pályafennianásl Fö

nökség. 
4. �V Dunakeszi Jármüja

vltó OV. 
---

A dombóvári .C$omópont elnyerte az MSZMP 
Központi BizottsáQának kongresszusi 

zászlaját 
A Mana.r Ssueiallllt& Mun- l ZiszlóvaJ lZ, oklevéllel pe

kásPán l[hponU Bboi&aáca a · dig 39 üzemet Jutalmaziali. A 
VIIL párillongrauua Uniele- •

, 
vasutas szolgálati bclyek kö

Ure lncliio&& munllavenetl)"ben zill II dombóvári csomópont 
legjobb eredmén.r& eléri llze- dolKOIIÓi eloyeriék az .lllSZi\ll' mek llolleldlválnak od&iiél&e a Kö ii BlzoU�ának vef• kODt"fflllZll91 venenyűazl61lat ' ZJIGD 
és u oklevelekel • ! aen,•úszlaJát. 

A pécsi igazgatóság kapta 
fonódik a szocialista világrendszer 

gyözelméért folyó küzdelemmel. Az elmúlt 
évek egyik legkiemelkedőbb eredménye: 
befejeztük a mezőgazdaság szocialista át- nepen. 

l 
a szakszervezet elnöksége és a Vasúti Főosztály 

kongresszusi zászlaját 

Vezérigazgatói elismerésben részesült szolgálati helyek A M4QI/Clr Szocialista Munkáspárt VIII. kor.greS!ZUBa ti.sz• 
te�tére folvt munkaveraeny beindulása elött a va.m!'lsok 
aZGJuzervezetének elfl(llaége és a MAV t•ezérlgazgatója záiz
lót és 200 OOO forint ;ut4Jmat túzött ki a kongresszust eer
senyben leqjobb eredményt eléro lc,azgató.!ág dolgozóinak. 

Az 1962. éui eredmén11ek 
4lapján az alábbi szolgálati 
helyek részesültek vezérigaz
gatói elismerésben és pénzJu
talombaf): 

Budapesti itaztatq 

Budapest-Déli, Tatabánya-
felsö, Pusztaszabolcs, Buda-

mos Vonalfelügyel&lég,- Swl
noki, Budapest-Angyalföld! 
Pályafenntartá_ii F6nökllég, 
�pületelemgyártó F61iökséC, 
Távközl6 Fenntartási FónlHt• 
ség, Budapest Balparti Bizto-. 
sítóberendellési Fenntartási 
F6nökség. tJ,ületfenntartási 
FőnöÍtség. 

pest-Józsefváros. Kőbánya-fel- , • , 
só, Kisterenye állomás, Dorog. Mislall:i llazcatíúl 
Vác fűtőház, Budapest-Déli 

1 Műszaki Kocslszolgálitti Fő- Eger,. Sár<>111>1'tak, Gyöngyös, 
nő�, Landler Jenó Villa- Bánréve állomás, Szerencs, 

Diósgy6r, SárO&Patak, Kistere
nye Flltőház, Miskolci TBKFF, 
Ujrniakolci Pályafenntartási 
Fooökség. Az ,ámloeUB alapján • kongrUSZ118Í zászlót és a pé11z3u-

ialmat • pé.csi tgcugllfósáo dolgozói nyerték el. akik az tgazga
. tósáook ver141,1lt1ébe,s 1963. évben és az utouó 'llemied�1:be11 
, ewanint �16 h.elwn végeztek. 
1 • 

----------- � 

SzetelliCIZlatésíl A VASÚT ÚJ ÉLÜZEMEI 
Baja, Mez6begyee, Lököahá-1 Az zm. évi e�edméllyek 

I 
kunhala.sí Pályaíenntartai,1 Fö-

za '1lomás. alapján az alábbi �Igei� �- nökség, 1:'ávköz!ö. �• Blz1:?5ító• 
• ivell: nv�k el· az éHLzem ci- berendezesi t�1tés1 .. Fonokség, 

11.L...1 :..-a"-.c.. met. és az ezzel ;lir6 pc!,Lz;u-: Autófuvarozás1 Főnok�é�, V1l-
� ....---. taimat: • ll!,lllOl,Felsővez�k_ tpit1;_�ve�e: 

Nagykanizsa, Komló, Bala-
toOllZerl'COörsY, Pécsb6nya-
tendez6, Bitas2l8t éllomfis. 

Szombathely, Várpalota, Aj
lm éThlmú. Pápai, SWm'bat
helyi Pályafenotart4ai F6nök
-,. Szombathelyi s.zertarta

� 

Nyíregyháza, Pécs, Tapolca, toség, M\skolc1 JarmuJ_av1to 
Zalaegers7.eC. Hatvan/�t OV.! UtE.selláto OV .. Vasutter• 
-Ferencváros vas(ítl caomópont, vezo OV. 
Rákosrendez6 Budapest-Duna- Az élilzem cimet eln.llert 
part, D16'&Y6r-Vasgyár. Oros- azo!glilaU hel11ek dolgozái11a_k 
háza, Gyékényes állom4s, Deb- további eredmén11es munk11t 
receni !pités! Fónölrsét, Kis· kipcinunk. 

A __...,._, .. ,.,._.,.,... .. ti..., 

Jé ........... , ......... " .,,,.,,. . 
.,,..,_.. 
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A Távkö:d6- és Biztositó-
benndezéai tpítéBi Fönölaég 
miiszaki előadója, Biaztray 
Dénes villamosmémök. Sok• 
szoros újító, hiszen csak az 
utóbbi két évben 21 újítást 
készített. Legjelentősebb újí
tási javaslatát több mint 10 
évve1 ezelőtt dolgozta ki 
Puttwki Iatvánnal közösen. 

- Abban az időben külfölcl-
1'ól hozt11,k be a sfnszigete!ó he
"edereket - mondotta beszél• 
getésünk alkalmával. - Devi
zahián11 nehezítette ezt az im
ponot. Ezért egykori iskola
társamma.l, Putnoki Istvánnal. 
oki a Furnir és Lemezmúvek 
laboratóriumának a vezetője, 
wekiláttunk a sínszigeteUi he
oeder hazai előállitásának. 

- Könnyű volt a megoldás? 
- Dehogy. Csaknem két 

évig kisérleteztünk a külön
böző anyagokkal, amíg a leg
jobb eredményre jutottunk. 

Ismeretes, hogy a modem 
ftsúti biztosító befelldezések 

Kovácsból lett 

műszaki vezető 

Tizennégy megvalósított újí
tása alapján kapott aranyér
met Horváth József technikus, 
a központi technológia iroda
vezetője. Ujításai évente több 
mint egymillió forint megta
karítást eredményeznek a néP
gazdaságnak. 

Horváth József 24 évvel ez
előtt kovács szakmunkásként 
kezdett dolgozni a Landler 
Járműjavítóban. A felszaba
dulás után számára is meg
nyílt a lehetőség a továbbta
nulásra. Technikumot végzett 
és műszaki beosztásba került. 
Jó sza'kember és vérbeli újító 
vált belőle: Számára az újítás 
nem üzlet, hanem ügy, ame
lyért érdemes küzdeni. Társa
dalmi szinten is jól látja az 
újító mozgalom jelentőségét. 

Amikor kitüntetése után be
szélgettünk vele, mégis lehan
goltan nyilatkozott. 

- Nem sima út nálunk 112: 
ú;ítóké - mondotta. - Igen 

Egy este a vasutas képzőművészek között 

Egy könyvecske tartalmából 

Kiváló dolgozó, 
kiváló bizalmi 

teni kényszerült, amikor a 
,.beteg" pihenés helyett más
sal fogla:atoskodott. Hat 
ilyen esetben vontak meg táp. 
pénzt a szabálysértőktöl. 

Nem kis része van a bizal• 
miak lelkilsmeretességében 
annak, hogy valamennyien el• 
járnak a szakszervezeti poli
tikai iskola. előadásaira és az 
élet eseményeit figyelemmel 
követik. Ezért kerül egyre 
több bejegyzoés Tóth Játl08 
naplójába. S ezért jellemzi 
pewgö szakszervezeti élet a 

Ható Lajoa vonatkísérő bi- nagykanizsaiak munkáját. 
zalmi a társadalombiztosítás Ehhez, persze, az is hozzá
munkáját segíti, amikor szol- járul, hogy a bejegyzések 
gálat után fáradságot nem is-

1 

mellé rövid időn bel.ül oda 
merve, felkeresi beteg társait. kerül: .,EUnt.ézve!" 
Sajnos, olyan esetet ls jelen; -1 - s. 

A bizalmiak javaslata alapján ... 
A hatVOfti fútóhá.mál pél- �es megvitatni a kö- kozásokra és ezt a felkéezii-

dás munlkát végez Smkáes vetkező két kérdést: 1. Hogyan f lést ell�_órzik, segítirk is az 
Já11()8 mozdonylaikatos, szak- kell hel11uen előkészíteni a I szb tagiai. 
servezeti bizalmi. A mü- t4gm,úlést és a termelési ta- Nem helyes az a gyakorlat, 
helyben ügyel a biztonsági nácskozást. 2. Jutalomra való hogy a dolgozók rends�rint 
intézkedések betartására, vi- felte-rjeaztés uetén hogyan te- csak a termelési �áCSKOÚ• 
gyáz dolgozótársai testi ép- gvéJc meg javaslataikat a bi• son szereznek tudomast arról, 
ségére. za.lmiak? hogy kiket javasolnak „Kivá

A taggyúléseket és a terme- ló dolgozó" kitüntetésre va,,
Segíti a dolgozók ilgyeine!k 

lési tanácskozásokat rendsze- � -��pjon egy� juta!��- • A 

el
i
ntéz.ésé

t 
Is. Vit

ás béritér• rint a szolgálati helyek hirde- Jelolesl;'k a rövid határi� 
-désekben hallatja a szavát. tó tábláin kifüggesztett felhí- való h1vi:tkozással �d��t 
Két öntő van a mozdonymű- , tud • a bizalnuak tudtán kívül tör· 
helyben, Közülük csak az v� hozza a do�gowk om�-

ténnek. Ez a helytelen gyaegyik kapott védőételt. A sara. Ahol a bizalmiak aJ_ct,- korlat akkor is bosszúsáp 
szakszervezet segítségével a van dolgo�. ne1n; sdk �- ak<>'Zhat a dolgozóknak, ha a bizalmi elintézte, hogy a ség van az ilyen hrroetmeny- · v slato.kkal egyébként egyet
másik öntő is megkapja a re, hiszen a gyakorlat azt mu- � k 
neki jogosan járó tejet. ln- tatja, hogy fl' dolgozók egy ré-

A 1!gjobb módszer az, ba a 
tézkedett alkkor Is, amikor a sze ezeket ugy sem olvassa el. 

jutalomra való előterjesztést 
kazánkovácsoik nem kapták Sokkal többet ér a biza!- a bizalmiak beszélik meg eli>

j meg idejében a meleg védő- miak által továbbított szemé- szőr a csoportok tagjaival 811 
lyes tájékoztatás. A csoport- a csoportok véleményét „ 

'j ruhát. El&segítette a fünió- értekezlet keretében a bizalmi szakszervezeti bizottsághoz to
viz ellátásának megjavítását. nemcsak a tanácskozás helyét vábbítják. Ezek a véleményel. 1 Brigádjával társadalmi mun- és idejét közölheti a tagokkal, megkönnyítik a vezetőség do!• kán>an csövet fektettek a fú- hanem arról is beszélhet, gát s rendszerint a gazdasági Alkotásba merült vasut.as 

I 
hogy Kecskeméti I.stván114k, a elképreli, ahogy belülről lát• 

1 
tőháztá.1 a fürdőig. hogy mit tartalmaz majd a be- vezetés is szívesen ,-eszi ezt a. szobrászokat és festőket sze- Ferencvárosi pályaudvar dol- ja .•. 

1 számoló, milyen hozzászólásra segítséget. rettem volna látni, s egy ked- gozójának, az iskola tagjának Nagy János éppen a mai Szakács János bizalmi t z készüljenek. Ha a csoportér- A fentiek megvalósítása kö--ves, családias hangulat� ün- festményeiből kiállítást ren- képzóműv�ti irányzatokról ' éve dol�o� a fútőháznál. tekezleten előre megbeszélik a zelebb visz bennünket ahho-4 ;nepség kellős közepébe esöp- deztek a ceglédi múzeumba1L kezdett elmefuttatást, amikor Dolgozótársa1 szeretik é!I dolgozók. hogy ki, miről be- hogy minden részletében gya-pentem, arnikOI:' április 24-én Képeit most Komlón a müve- az egyik sarokból megszólalt megbecsülik. mert a munlká- szél majd hozzászólásában, a korlattá váljon szakszerveze.. este bekopogtattam a Népszín- lődési házban mutatják be. a magnetofon. A friss táncze- b,an példát mutat és jól ellátja tanácskozás eredményesebb tünk VI. kongresszusának ha· ház utcai képzómüvészeti � Arról is beszélt, hogy most nére táncoltak egyet a fiata- a íbizalmi teendőket. Jó mun- lesz, mert elkerülik a felesle- tározata, amely a I. fejezet 7. kola ajtaján. Amidőn hirtelen- készülnek a vasutasnapi és a !ok, aztán Vidám hangulatb�, k.ájáért !(óváló dolgozó jel- ges i smétléseket és nem ma• pontjában kimondja: .,Biztosf-jébe11 velem is felhajtattak egy Népművelési Intézet által a kellemes este emlékével m- vényt kapott. Kívánl.l!Clk to- rad ki a számukra fontos tani kell, hogy a. bizalmi CJO-; pohár bort és elcsitult a har- megrendezésre kerülő orszá- dultak haza. 
vábbi sok sikert szakmai és mondanivaló port tag;ait érintó i,-alamennyi sány kösz.öntés, megtudtam, gos köri kiállításra. H ln 'j ·tt lesznek, de • · kérdésben érvényemljön a e,o-• ..,,.,, ing yorgy est mu- Végíi! ő is Kling György akkor csönd}esz, komoly mun- _ _. t 

al '• , 
._,_-· Kl" G ·· f ő • 0 ap u ra 1 SZl!kszervereti munkájához Eredményesebb a nnmka, ha 

I 
po ... tag•ainak és a bizalmiak ,:ész, a festők tanárának egész- festőmúvészt köszöntötte, aki ka. A formálódó agyagban 95,J'=<>n • a bizalmi csoportok ilyen a- vé!emén11e". • regéi-e ürítettük poharainkat. már 13 éve oktatja nagy szere-

\ 
alig sercen a szobrá.szkés. • • 1 

Murai Gáborné possággal készülnek a taggyú- Koosárdi Tibor - György nap volt. tettel a vasutas festőket a mü- (L--cz) Hatvan l tésekre és a termelési tanács- • Bp. Déli műszak 
vészet szépségeíre. Nem vész kárba 

a fáradozás 

Ezen az estén ünnepelt a-z 
iskola. A nagy kerek asttal 
körül legalább harminc nő és 
férfi ült, jórészt fiatalok. A 
riévnapi jókívánságok után 
Kirchmayer Károly szobrász.. 

művész, a.: iskola igazgatója 
srolt az egybegyűltekhez. 

- Engedjék meg, hogy ezt 
az tükalmat használ;am fel 
a.n114k. isme-rtetésére, hogyan 
szerepeltünk a felszabaduZlút 
évfordulója. alkalmából a, 
Ganz-MAVAG-ban rendezett 
képzőművészeti kiáUit<ÍSOi\ -
mondotta a többi között. 
.-( VIII. kerületi képzómúvé
szeti körök között mi nyertük 
a. legjobb értékelést és 'T'.,ekünk 
ítélték a köri első díjat. Ezen
kívül még három díjat nyer
tünk. A festők megosztott 
r-111. dt;át kapta Nagy Jáno� 
�Ütjamtók" eímú képéért. A 
legjobb emberálmízolás díját 
4leza. Ferenc szobor portréja, 
t legjobb munkaábrázolás dí
lit Szikszai Gyula. ,,Vorudór" 
timü srobra nyerte. 

Arról is szólt az igazgató, 

A baráti bes,,é!getés során 
alkalmam volt néhány szót 
váltani Alexa Ferenccel, az 
egyik díj nyertesével Elmond
ta, hogy négy éve foglalkozik 
szobrászattal. Kértem, mu
tassa meg néhány régebbi al
kotását. 

HVárak�zó nő„ 

Nem lesz kannyú, mert 
a szobraimat általában • ritkán 
hagyom meg. Tudja, még sok 
hibát látok bennük, 3 nem 
akarom, hogy a hibák elural
kodjanak rajtam. Talán, amit 
mo&t kéazitek, érdemes meg
nézni - mondta, s az egyik 
állványhoz lépve lebontotta a 
védőburkolatot az agyagszo
borról. - Várakozó nő. Ez lesz 
a címe. Ezt a hangulatot fejezi 
ki az álló nőalak. Néhány órát 
még dolgoznom kell ra;ta. 

A fiatal Nagy Jó.nos a vász
nait mutatta, s arról magya
rázott, hogy őt a festészetben 
is az emberek ábrázolása é� 
dekli a legjobban. Szeretne 
még nagyon sokat tanulnj, 
hogy i&azán úgy fessen, ahogy 

A 1'írágos mó;tu beköszön
tésének napja néhány évtizede 
nemcsak tavaszi ünnep. Erő
södő forradalmi harcai során, 
e harcok kezdeti td6&2,a.kába,r, 
avatta ünneppé ezt a napot a. 
ne1nzetk/Szi munkásosztály. S 
május elsejének jelképe túllé
pett az országhatárokon, a he-. 
lyi érdekeken, és hirdetője lett 
a munkásság összefogásának, a. 
közös célokért vllló egvöaú
tú harc szükségességének. 

A felszabadult, &zocialista or
szágokban hivatalos ünnep, a 
dolgozók örömünnepe má;us 
else;e. A kapitalista országok
ban ma Is az osztályharc erö• 
viszonyai döntik el, hogy ün
nepelhetik-e, és hogyan ünne
pelhetik a munkások ezt a na
pot. Harcok hagyománya má
tus elaeje. Nálunk is emlékez
nek ezekre a harcokra az idő
sebb munkások. akik küzdöt
tek a jövőért a Horthy-fasiz· 
11",us sötét éveiben. A remény 
fénysugara volt akkor má;ua 
elseje .•. 

Trn, emlékeznek a régi má
jus el.&ejékre az ÉazGk& J,í,r-

Májusi emlékek 
mújc1t,ff6 idóubb dolgozói i.!. 

- A felszabadulds előtt azi
gorúan ttltották má;u. el&eje 
megünneplését - emlékezett 
Hegvest József, aki mór 19ZS 
óta dolgozik az .t,.mki J 6.r
mú;«vít6ba11. - EN"e a ft4prcJ 
senkinek sem adtak szabad&á
oot, ald mégsem jött be, gva
ntlba került, � u első adandó 
alkalommcll kitefUk az üzem
ből. Az üzem elótt, a K6báff11Gi 
úton wvoa rmd6rök cirkáltak, 
mert a,z •Nlk féltek II mu�
sok megmozduláMlitól. 

Dombnldi Kcirolv lakatos 
1931 6ta "8U rl� • munkáa
mozgalomban. Sok harco,, 
szép élménye fúz6dik május 
elsejéhez. A harminoas ,foek
ben még nem e& 1'CUtltndl dol
gozott, hanem az egyik an
gyalföldi gépgyá.-b4n, a Már
kus cégnél. 

- Világkiállításra készillt a 
91/1Íro1 J9Jf.i1M. $iirg0s NU • 

munka. Jött a múvezetó, és 
kért, beszéljek a csoportom
mal, hogy május elsején i$ 
;öj:fiink be, és dolgozzunk. 
Megmondtam, hogv erről szó 
sem lehet. Máskor elvégezzük 
a munkát, de má;us elseje a 
miénk! A Városligetben talál
koztunT; a többi gyár dolgozói
tllCIZ, és együtt ünnepeltük ezt ci 
11apot. 

A rmdórlég m,úléat 'RCffl'I, 

engedélyezett, ci felvonulást is 
betiltották. 1931. mójv.s elu
ién 1Z MiUencírta-pálycin gyúl
tünk össze - folytatta mssza,
emlékezéaét Dombrádi elvtárs. 
- Az ünnepi beszédet hall
.,.ittuk, amikor II rend6rség 
riad6aut6kka.l rontott be a pá
Z11ára. Feszült volt a hanoulat. 
.,FúJ, Horthy-pribékek!" 
zúgott a sok ezer munkás, fe
n11egetóen. S a rendőrök meg
hátrálásra kényszerültek. A 

tntíUú /olutat6doU. 

Magas Imréné, a XIV. osz• 
tály kezelőnö;e hatéves �
lány volt 1919-ben, amik.ot- • 
magyar dolgozók először ün�
pelték szabadon május els!,et. 

- Bizony, nagyon regeI, 
t,olt már de jól emlékszem, 
amikor édesanyám vörös dtii
périával díszítette szobánk ab
lakát - mondt.a. - tdesapám 
abban az idóben itt dclgozort, 
az E:szakib<rn, és több száz __ t��
sával együtt bevonult voros• 
katonának. ő. sa;nos, már nem 
érte meg a felszabadultút, �t 
a napot, amikor, 1945-ben, ur 
ra szabadott köszönthettük má
jus elsejét. 

Könny csillog az �Ukez6k 
szemében, amikor visszagon
dolnak a régi, küzdelmes év4lc 
munkárinnepeire. P'iatalole 
voltak lelkesek, állttik 11 114r-
cot a.hogy lehetett. Május ei
sej� előtt éjszaka 11kkor is fel
díszítették a g114rkaput, ha ti• 
!oa volt az ünnep. Ezzel emU
keztette k minden becsületes 
dolgozót a nemzetközi nw•

k43szolidaritás napjára. -
... 1. 
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Az új menetrendben tovább bővülnek 
a M.Á V nemzetközi kapcsolatai 

A b·udapesti iga•gatóság, 
a lem,aradátlo_l, pótlásáért 

ÍJj belföldi expressseenotol& - lngajá'ratoll as elémr011i 
1„rgalo•6an - .1JlójN11 :16-án lép ·életbe as új nse..etrend 

Talán egyetlen év tavaszán 
sem követelt annyi helyet a 
sajtó hasábjain a vasúti áru-

újabb 1endeltetési hel'j/Ükre szerben kiszolgált iparvágánt1 · 
továbbítani. I te��n�lógiáját. f�lülviz��ljuk, 

Ron.t;a a k.ocsihelyzetünket szu.k.seg eseten attereliuk • 
&Z a körillmény ts, hogy 1.b. forgalmat az AKÖV központo• · 
tíz tíllomásunkon egy-egy öt- sított pályaudvaraira. Felill· 
ven kocs(bóf álló ,zerelvén11 vizsgáljuk a tartalékkal ren· 
várakozik javításra. A múhe- delkező pályaudvaTOkon a mil· 
lvek a már folyamatos munka veteti és várakozási tdlikei, 
mellett csak kis tételekben hogy ezzel is rövidítsül. a lw-

Május 26-án lép életbe a 
MA V új menetrendje, amely
ben a korszerú közlekedéspoli
tika eddig elért eredményei
nek továbbfejlesztése mellett 
na&:Y gondot fordítottak a sze
mély- és áruszállítás meggyor
:sitására, w.la..'11iÍ1lt a személy
wil}itó vonatok zst'.foltságának 
�t.ésére. 

Az új menetrend elkészíté
� a forgalmi, a vontatási és 
a pályafenntartási szolgálat 
l!Okoldalú előkészítő munkája 
előzte meg. A gonoos mnn.'ka 
eream,énycként május 26-tól 
jelent&--en javul a vasúti köz
lekedés. 

Külföldi kapcsolatok 

Az új menetrendben tovább 
'bóvülnak a vasút nemzetközi 
kapcsolatai. A nyugati orszá
gokba irányuló egyre jelentó
•-ebb utasforgalom megjavítá
sára a Wiener Walze,, gyors
vonattal Budapest Keleti pu.
W�Achen között MA V 
Bli-sorozatú kocsival új, lköz
i>etlen összeköttetést létesítünk 
az O&tende-Wien expreS#zel. 
Ezen•kivül egész éven át válto
zatlanul naponta !közlekedik a 
Wiener Walzer baseli vonat
resz és az Orie'1!.t e:rpressz:hez 
csatlaikozó Budapeat-Wien 
ezpre1&.: motorvonat. 

A lbaráti á-llamok sze-mély-
forgalmában legerősebb a 
Sítn,jetu-nió, Csehszlovákia, 
valamint Románili felé és vi
llOODt jelentkező utasforgalom. 
A fokowdó i� jobb ki
elégíté!ére Budapest Keleti pu. 
-C.p-Moszkva kö:oott az új 
menetrendben a ·  jelenleg droz· 
lekedéS két hálókOC$i helyett öt 
közlekediik. A budape1t
moszkva4 közvetlen kocsikat 
továbbító 2502-2507. számű 
aorsvonatokat belföldi utasok 
nem vehetik :i,gény,be. 

A nyári főidényben a Pá1l· 
aóni4 e:,;p7essz várható oagy 

· utasíorgalmánalk mentesítésére 
jűnius 25-tól u.eptemoer 1 O-ig 
a Budapest Kelet! pu.-Komá
rom-Prág,a-Drezd.a,-Upese 
ltözött az űj 806-807. számú 
gyorsvonatpár naponta közle-. kedik. 

P.ománia felé a Balt-O,-ient 
t:i:preS.SZ nyári főidényben köz
lekedő 508/A és 509/A számú 
mentesítő vonata Budapest 
:NI/U{lati pál�udvar és Maros
r;á.sárhely köoott közvetlen lko
csibt tov·Jbbít. Budapest
Al'lld. valamint Budapest
K4isa.-Poprád-TatTV között 
Ja megrövidül a vonatak me-
nettartama. 

Rövidebb menetidők 

Jelentus változások lesznek a 
belföldi távolsági személyfor
&alomban. 

l 710. • számú vonatok pedig I szobi, a lru.da.pest-ceglédi é, a , ���l_ít�s, mint az idén. A zo� 
Smbo!cs expreMz néven köz- budapest-la.josmtzsei vonalon I 

idoJara� miatt elrnaradJ szálh-
lelrednek. Termés?.etesen, ezen javitjáüt a for!lalmat. tások tul_ nőtt a vasuton: az 
a vonalon is lényegesen meg- . A . . 1 óben • , egész nepg�daságot érzéke-
rövidül mind a gyors- mino 1 . z UJ mene ren . �z a�- nyen érinti. 
pedig a tá,volsági. szeméiyvooa-

szállítás meggy�rsításara is Valahányszor szóba kerül-
tOlk menetideje 

I nagy gondot ford1_tottak a m: nek áruszállítási adósságaink, 
. .. . . , �rendszeri<esztók. �. eddi- mindannyiszor elsősorban a 

UJ gy<>rsvonatpár kozlekedt„ giek . mellett a főidényben szállítókra gondolunk mint ha 
B!fdapest Déli pu.-Dombóvár Cegléd-::-��uro��Bad-Schan.- kizárólag csak rajtu�k múlna 
Pe.cs, • ".alamint ��p�st- � • kö�tt UJ TEEM-vonat a tavaszi .,csúcsforgalom" si
Dombovar-Kaposvar kóz.ótt a kozleiKedik. Az átmenő teher- k p di · tb . k t 
nyári idényben naponta ké- forgalom szempontjából nagy :re: e g. E;Z ese . en is e -

so� csalk: a hét végén 
' jelentősége lesz a Sturovón t�n áll a vasar. Szü�ge� ne-

tud;ák a 1-ocsikat foga.dni. clifoTduló időt. 
- Mily� intézkedése

_
k szil- : Az intézkedések mellett et

lett�k eddig a budapesti Igaz- I engedhetetlen. hogy vaiameny
g?t�gon a lemaradás pótlá- nyí szolgálati helyünk orsza-
sara. gos éTc'rel.ú szemlélettel kezeE-

M ,  • • f l 1 • je a szállítást, s a télen tana-
- eg llZ osz1 orga om e ott sitott dicséretes helytálláshoz . 

meg,r:iyíló közös csehszloválk- kunk, vasutasoknak 1s szunte-
A Bal<ito?I, északi partjának magyar határálloanásnak. stu- lenül napirenden tartanunk - Igazgatóságunk elc5adóí 

«!! kedve� összeköttetést rovóba.n a CSD vasűt a tervel, azokat a ieladatokat, amelyek eddig is rendszeresen vtzsg4l
'bi;ztosít az új menetrend a„f� szerint zárt, CuTtici rendelte- előttünk állnak. . ták 4 kocaiigény és a rendel
Val."OS'Sal. Ugyancsaik megrovi- tésú irányvonatolkat képez. Igy Ez alkalommal a budapesti kezésre bocsátott kocsimen.y
dül a vonatok menetideje Bu- rnindllret irányban meggyorsul igazgatóságon d.r. Géringer Fe• nyiség, illetve kocsitér viszo
d.a;Pest � �algóta:rj!!-n,_ val�- az átmenő forgalom. Ennek az rencet, a f?rgalmi �s kereske- nlflÍt. AZ!omásfónökeink leg
mmt Gyor es Ceildomolk ko- intézkedésnek Rákosre-ndezó delmi osztaly vezetojét keres- több helyen személyesen ke-

hasonlóan most is méltó elis
meTést vívjanak ki az ország 
közvéleménye előtt - fejezte 
be nyilatkozatát az osztályve
zető. 

zött. Az új menetrend életbe- pályaudvarra .néz.ve is kedve- tük fel néhány kérdésünkkel. ,-esték fel a szállíttat6 felek 
lépéséig mindkét vonalon meg- z:ö hatása lesz. igazgatóit és pártszervezeteit. · A Táncsics Könyvkiadó 
sirunne."< a sebességkorlátozá- A tolatós tehervo11atok me- A kocsihiány oka Meg�árgyalták_ .. (l iema,-adás új szakszervezeti 
sok. nettartama is rövidebb lesz az p6tlasán.ak korulményeít, le-

k' d , . 
1 · ,  t k új menetrendben Említést . - Jelenleg ao ezer tonnára hetiSségeit. Komá„om, Fejér, 1a vanyat 
nga1ara O demel hogy a · ferencv6.1'�-r;,. tehető a budapesti igazgatóság Győr-Sopron, Nógrád és Szol- . . .. . . 

• • . rende;őpál udvar tehermen- 1 kocsiigényes áruszállítási ter- 1 Mk megyékben 4 megye! párt- A Tancs�cs Konyvk1ad� � 
. Az ';1�yneveZ";tt e��várooi for- tesitésére � szakosztál több , t>ének lemaradása; - kezdte , bizottságok közbenjárására 

a II. negyedevben az „alabb_1 
g,aloanban . az m�?ara� be· inté2lkedést léptet életbe� l nyilatko�tát G�ringer elvtá_rs. 

l 
szállítta.t6 v4l!alatoklcal közö- 11 könyve�et küldi meg kotele�o 

ve�tése • 
Jelent UJ szmfoltot. l Szinte allandoan visszatero sen beszéltük meg a problé- j 

anyagkent az érdekelt sza,,_-
Eze.t elsosorban a buda:pest- (vf) 

[ 
probléma a villamosmozdo• mákat. szervezeti bizottságoknak: 
ny'?k gy_(i�o:.i meghtbá�?dásoi. Célul tifatilk, ?1,ogy <i lemtira- 1 Szili-Besenyei: A SZOT es 
Ezért ku!onose� '1: hét közepi?! dást még az ószi �Mgalom ellitt J szak.szervezeti üdülésről. A 

A •• • • f /ék áf/ • 12 5 
solc a. gepre vara vonat. S ez pótoljuk. A tennivalókat ter- · , • . 

Z UZemt }U a aga•. , nap : beleszól egész kocsigazdálko- melési tanácskozáson megbe- , 
s�ak.szerz:ezet_ek munkasella�a-

A vasút 196"2. évi teUesítmé-

; 

nyei ala:pján .kifi2Jetésre ke-
rült az üzemi jutalék. Az 
üzemi jutalék átlaga iga.zga
�t a kö�ezakéP
pen alakuli: 

1. Pécs Ul.5 nap 
2. Mi6kok 13,0 nap 

3. BudaPeat 
4. Swm,bathely 
5. Sze;g:ed 
6. Debrecen 

11-
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dásunkba. A rakott elegyek to- szeltük, intézlcedisi tervet do!- , si tevékenysege. Dr. Kovacs 

12.5 nap . vábbításá1tak késése mfatt a . goztunk ki a. végrehajtásra. , Andor: Tt-beszámoló rendszer .. 
12.0 nap I

I 
kirakás késve történik, a Tá- 1 Az ilj menetrendi idóuakra Takács József; Anyagok bi::.• 

1 1.5 nap ü-rült kocsika.t is késve tudjuk vaUll,nmmyi grafikonos rend- 1 tonságos tárolása és ke.::eiéie. 
11,0 nap 

1 

1:t.5 nap l 
12,5 nap Látogatóban egy szocialista hrigádnál 

Az üzemi vállalatok üzemi jutaléka 
A vasúti munka súrújében, brigádjával. Többször talál- ra. virágosítására, coino,í!á• 

Rákos.rendemn, kksi.t elbúj- koztak már a csabaiakkal. Ta- sára 
tatva áll a kocsivizsgáló la- pa:sztalatcseréken barátkoz- Meg is Játszik a körleten! 

Az 1962. é_vi teljesítmények j tok üzemi jutaléka a követke- . ka� _körlete: __ Néhány �I- tak, be$z.élgettek munkáról, - A többiek? - kérdezzük 
alapján a MA v üzemi vállala- zo7{éppen alakult· 1 sebb epület közott a „Ve2er- életről, szór�ozásról, tanulás- Megyeri Ferenc brigádvezető-. állás" egy kimustrált személy- ról. 
Északi Járműjavító 13,8 nap k-0esi szekrénye. A 

tól. 
Landler Járműjavító 9.5 " 1 . .. . . Budapest XIII. kerületi - Dolgoznak ők. is. Dobó 
Dunakeszi Járműjavító 11;2 ., l�t �zelg:ttünk Ho;Vátli Jász utcai 12 évfolyamos ál- és Schmidt a gur1t6ba11, Tö-
Szolnoki Jármújavító 6,8 

" La,os __ �omtézovel, .a részl.�g találtos Iskolát is patronál- rök Jánost meg· néhány petc-
Deb I Já - ·  vító 1„ 7 „ vezetöJevel. Nem árultuk el, ják. Az elmúlt télen a gyere- 1 1 • . , 

. rec� . rI_?_uJa_ . �. , h,.,,"" mi J'áratban vagyunk kek ,._.,,tötte ��""'' b „dog- ce eze ott az AB-oaganycso-
M1Skolc1 JarmuJav1tó 19 5 " ~= ' =..., v.....,.,., a po ton látta M'nde kf t 
Szombathelyi Járműjavító 14'1 „ in:kább szem.lélődtünk, úmfn- ból szeneslapátokat, széntar-

, 
r m. i n a e-

Székesfehérvári Jármújavito 22• 8 ,, • gettűnk jobbra-balra. tókat és a politechnikai okta- délz�ten! Ahogy ez szakot: 

Gépjavító 'OV. s'6 „ 1 Hosszú vonat járt be a fo- táshoz szükséges szereket, I �
enni munkaidőben - monct-

Gyöngyö:si Kitérőgyártó 'OV. 7 6 " gadóvágány csopo1tra A ko- 1 szerszámokat készítettek az I 
Ja derúsen. - És mélyen ha-

Utasellátó 'OV. 1Ú " C;'.lik kígyózva _kö"'.ett�, a füs- 1 :\Pró emberkék' :részére. 50 jolva, mint az orvos a bete-* , tót, k?rmot hanyo gepet. �ét munkaQrát ajánlott fel a bri- 1 get, vizsgálja a gyanűs koc;;it. 
A Gyór-Bopron 1%enfur'ti Vasutak dolg.ozói 25 nap üzemi ?ldalrol egy-� I�atos, m��t gád a terillet tisztán tartás�- / _ wergely _ 

jutalékban rés;re:i.iilnek. , eper katona, állt őrt a beJa- a „ 
; 1-ó vo.nat mellett. 

„Szakszerv,zeti munkáért0 

jelvény adományozása 

1 - Szocialista brioádtogok, ! Feket.e és Tiboldi - adja a 
felvilágosítást Horváth Lajos. 
Ahogy :megállt a kocsisor, sú
rún koppant a kalapácsuk a 
kerekeken, majd :finoman, ér-
zéssel, szinte megsimogatták 

A Szakszervezetek Országos kára, Fehér Sá:ndor Nagykani- a <:sapágya:kat. A mozdula-Tanácsánadt elnöksége az ered.. 1 :z.sa fút&ház sZb-titkára, l\!ülleT tukban volt valami különös ményes swkszervezeti munka : János, a Hídépítési Főnökség :igyekezet, valami többet aka• elismeréséül „Szakszerveuti j s:z:b-titkára, Gá$pár István rás. munkáért" kitüntetó jelvényt Nyugati pu. múhely:'oizottsági 
adományozott az alábbiaknak: titkára, Révész József, a Heves Távolabb egy lrözépkorú em-

megyei bizottság munkatársa. ber, ölbe fogv.a cipelt egy 
Az új menetrendben Buda- .hanyfokuzat Balla Sándor Tapolca állomás nagy darab vasat. Hát ez? -

:Pest és Miskolc kö7léitt vala- szlr-titlkára, Luk.o-nits József nem mondtam ki, de a te-
menn;i gyors- és tiívolsági Krelcó Pe„enc, a szakszerve- Aszód állomás szb-titkára. ! 

kintetem elárulta a kérdést. 
személyvonat továbbítását vil- zet tár.sadalombizt.ooítási osz- 1 - Agdr,;li Ján.os, úw M-
lamosmozrlonnyal ervezlk. Ez- tályának vezétóje, Gróf József. 1 Bruazfokozat I tom, éppen a szerződés egyik 
által jelentősen megrövidül a a sz.aksrervezet üzernszervezé- ' pontjá.114k 11. vasm,(í.jtiirnek 
�natok rnenettartama. A sí, múiraaki és újítási. bizottsá- Né-meth Károly, a Komárom tesz eleget - felelt a részleg-
Boraod és Lillafüred expressz ga vezetője, Végh Ferenc, a megyei bizottság $zámvizsgáló vezető. 

Fejér megyei bizottság titkára, 

1 

bizottságának elnöke, Horiobá-
Dll!Oetrend szerint 100 kilomé- 01'govdn I.As-Jó, a Hajdú-Bihar gyí Adám, a Békés megyei bi• A szerződés . . .  ! Előkerült a 

t«/ára alapee,bességgel közle- megyei bizottság munkatársa,., zottság munkatársa, Biri Már- fiókból. Közben a rnind1g mo
lGedEk. Menettartamuk az ed- T1Z$1 István, a Zala megvei ' ton, Debrecen II. rop vez. szb- solygó Mdth1 Péter műveze
digi 2 óra 18 percről l óra 57 bizottság titkára, Kruti!l.a. Jó- , tit'kára. B. Na.gy La.;os Sátora!- tö., a szocialista �gád egyik 
Pffl:re csökken. A Borsod e;rp- zsef Ujszász sw-titkára, Sza;bó jaújhelyi Pft. szb. tagja, Bar- lell{�S . patrónusa lepétt be .a 

ttanel muhka$zünetes napo- Károly, Józsefváros Pfl. szb- • tos Géza, Sopron fűtőház szb- i helyisegbé. 

kon Jósva.fő-Aggtelekre köz- titkára. titkái::a, Ba.Lázs Gyula, a So- - 1961. é1J június 1-én 11!4-
vetlen kocsi közlekedik. Buda- , mogy megyei bizottság munka- leultufl.k nvc:>lc fov«l - mond-
JIINC � Mislwlc között a Eziisifoke-Dtt l társa, Vámos János Kelebia ál- ja. - Alig ew e.szten.d6 mút-

Munkában a. Május 1 szocialista brigád két tagja. Fekete 
László és Agárdi János 

(Horváth E1ik'a felv.) 

Vasútüzemi értekezlet 
a Technika Házában 

1· l
omás sz.b-titkára, Kiss Imre, tán május 1--re már él!,uet'• cYorsvonatdk menétideje Munkácsi József, a Miskolci Szeged állomás szb-tagja, Csi- tűk a; megtiartelő szocialtsta rnfntegy 45 per!lCel rövidül. 1,;pítési Főnöbég s;11b-termel.ési b.a. József, Gödöllő álloma!I szb- brigád eímet. Ez lllkalombM, 

Hasmló mértélklben várható a felelóse, Bódogh Mihály, a Tol- titkára. 1'ta TMg a.z ün.n.ep ird.ttti tisl!:
�lsáel s:ziemélyvOt\atok me- :na meiit.Yeí bizottság mb-titká- A kitüntetéseket Sza.bó An.bZZ teletböl, felvettük a M6Jus 1 
.11ettart.amAnak csökkenése is. ra, K011ác., 1A.j03, a Szombat- főtitkár adta át áprllís 26-án, a brigád elne1'e%ést. 1963 e�-

helyi Jánnújavító -OV. S2lb-tH- szakszervezet kö74>00t}ábM1. jén másodsz&r is kltüntnt,ek A .. l'Cöz!e�tu�omdnyi I ye_zet�je A vasúti forgalom 
Bl(ifapeBt Nyugati ptt.-Deb- E(l'/JUÜ.Ut Vasutu.umi Szak- iranyitásának és végrehajtá.sá• 

reCffl-Nyíregyháza és Zá1wn'll ------------- bennmi1oi!t. Ez fflJlg tabbre, osztdlya, április 24-én és 25-én I nak korszerű mód•zerei é• al-..,._,, Sólkra. kötelez, tudtuk valahá- • t- , • • 
....,,,;,tt is tovább jaV'Ul a vas- vasu uzem1 érte_ kezletet. _ren- kalmazásuk, Gyócs! Jen", " 

U' od 
• ., .. l ll nya.n, és Úfl1I döntöttünf •• deze t ,...,ka. v _ 

úti klözlekedés. Az eddig gőz- 1,iQ8 SZOr 18 e UZeffl e hogy ú; .!2le'r'Zód.éri kötiin.k. t a Tec,ff<C, Hazaban. 8. szakosztály helvetfos ,cezc-
VMtatású 1701. és 1710. számú Az értekezleten a MAV veze- tője Korszerű módszerek e.; 
CYorsvonatokat az új menet- Buda.nest Duna-nn.rt ' A brigádtagok vállalták Er- �ói, le�obb szakemberei, az fel/i.asználásuk a vasüti keres-
rendben két Bl:>-sorozatú mo- r r- dei S61'tdor és Fehlr MUl6.l11 igazgatóságok és a nagyobb kede!mi s.zolgála.t feZadataiMk 
tor.kocsi tcwáibbitJ·a. Ezek. a teherpa' '"'lJUdvar tan!olyamra való előké&zítését. áll�sok vezetoi es �em- ni.e9?1<lásánál, dr. Turán;yi 

'J' • A szakszervez.eti bizottság bi- m�� valamint megh1vott lstvan, a műszaki tudományok IYorsvonat.ok Budapest és z:almi és politikai tanfol:,mán kfilfoldi vendégek vettek részt. kandidátusa, egyetemi tanár Nt/Íregyháza között menetrend Április 27-én ünnepi díszbe lekedés- és postaügyi mm1sz- ,,alahányan részt veszne.'lc, A tanácskozáson négy elő- az ;epítóipari és Közlekedési 
nerint esiant Ha;dúszoboszló és öltözött Buda.pest Dun.a-pa,-t ter elvtárs. Tolmácsolta az Csoportosan járnak Operába·, adás hll!lg:z:ott el. Undner . Jó- Műszaki Egyetem rektorhe
Del,reée,a állomáson állnak teherpályaudvar kultúrterme. MSZMP Központi Birottságá- színházba, moziba. Az sem :uef vezérigazgató-helyettes, a lyettese pedig A vasútüzem le-
meg. Csaknem 150 dolgozó ünne- nak és .a kormány elismerését , mindennapi jelenség, hogy a Közlekedéstudományi Egye- bo11yolitásán.ak feJ1ódéli irá-

• 

.. pelte, hogy az 1962. évi ered- a __ .,s�ialista üzem" címért I brigád ket tagjának bérlete sOJet Vasútüzemi Szakosztá- nyai címmel tartott előadást. 
A �rosko� gyo�o��nat ményeik alapján a pályaud- kuzdo és a tél foly-amán nagy- , van az Operába. Állandó kap- lyának elnöke, A szolgálati l\Z elliadások után _ egy-egy Jellegének kldombor1tásara az

\ 
v� másodsz

. 
or is élüzem lelt. szerűen helytállt pálJ·audvar 

I 
csolatot tartanak BékéaCMba d.gak együttmúködésének je• . �!őadáshoz 4-5 _ összesen 1705. és 1704. számú vonatok Az ünnepségen megjelent és dolgozóinak. állomás kocsivizsgálókból ál- 1 hmtlJaége a vasútilzemben. l t'2enhét felkért hozzászólás 

&Jd• � az 1101, és fekz61alt K.olsa .ldt1C11 köz. · 1o „Nooember 'Z„ szocialista Bffke Béla a a. Sl.akoaztály hangz�tt el. 

-
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� Szakszervezeti Világszövetség felhívása 
a spanyol nép iránti szolidaritásra 

MAGYAR VASUTAS 1963. MAJUS 1. 

Ivli a „titka'' a dombóváriak sikereinek ? \ . . .  ��!d!�!�:,�uk�i�:tal. 
J Csomópontjaink közül a 

I 
rendszerúségében érték eL Az 1 - Milyen eredményt ert __ el segédet, aki Gyula állomáson 

· múlt évben Dombóvár érte el elegyrendezési tervet 8,4 szá- a fűtőház a balesetek csok· egyedül végzi a takarítási 
j a  legjobb eredményeket, Nem- zalékkal túlteljesítették, bár .a kentésében? - kérd<;ztük. , munkálatokat. Szorgalmas 

Fl·vtá.rsak! 
1 csak a Minisztertanács. és ,s rendező nagyon szűk. Az állo- � Tárgyi baleseteink szama dolgozó. Az utasoktól is sok 

. 1962, áprilisától júniusig a .spanyol dolgozók százezrei egy- 1 SZOT vörö,. vándorzászlaját más sarusainak, kocsirende- 1961-hez képest a felére esők· köszönetet kapott má(, hiszen 
ill;ge_se;i f�rdulta!' �zembe a }!'ra_nco-féle �ilctatúrával, kijv_ete- 1 érdemelték ki, hanem ők nJ:er- zőinek, vált�ke�lőinek �s a k<?nt - folytatta_ a . fútőh�fő- eddig több mint 15 talált tár
lese,kert es Jogaik.e·rt. A bebortonzi!sek. kmzások, deportalasok I ték el a párt kongresszusi forgalmat iranyitó do!gozómak nók. - A szemelyi bal,:setek gyat szolgáltatott be, melyet 
eUenére Spanyolország dolgozóit, a1ci1, hősi harcának tradícióit zászlaját is. Hogyan érték el jól szervezett munkája, helyt- területén is csak az idei első visszakapott jogos tulajdono
a i>ilág ös.szes dolgozója ismeri. hatalmas szti-ájkuk.kal meg- eredményeiket? Mi volt sike· állása eredményezte ezt a szép negyedévben volt több prob· sa. 
11mtatták el.,zánt a loaratuka.t, hogy szabadon akarnak élni. reik titka"? sikert. lémánk. • , . Vázsonyi Géza vágánv-

A 11;'3-gy tömegakció ót;a a FraJ1,Co-kormány még fokozza az •• , .. . 
vé er d- Kocsi tartózkodásban négy A fűtőházban is tovább er&- gondozót, aki Balatonalmádi 

elnyomast, mégsem tudja megfé1re;;ni a ti/Jta.Jcozás éJ; a harc -!"z �uzerf_. 
s,zmtet 

szorgáiati 
I 

százalékkal túlteljesítették a södött tavaly a szocialista és Alsóőrs közötti V01W.lszaka-
egyre e-rősböd_q _hullámá:t. , , . .. . �1

ny 
tetesí�tf:�mbóvárott: tervet. A múlt , év folyamáp brigádok mozgalma., A b�igá- szon teljesít szolgálatot. Apri-

Az 1962. ev, r,,arcok wran a Szakszervezeti Vtlágszovetseg, Y. 11 
J . f"t"h , és a 654 vonatot indítottak egyse- dok átlagos eredmenye igen lis 15-én az egyik szelvény-amely alapítása óta mindig a spa17:yol dolgozók oldalán állt, az a

, 
omas, a u O a

�. ver- ges terheléssel. Ezei.: átlag I jó egyenletes. A nehéz tél fo- b · k t„ é t t lált A üdvözölte a spanyol munkásosztályt és felhívta a világ do!- szertar. _A k
al
ongressz . i tu 1100-1200 tonnás vonatok vol- ly�mán i- megmutatták, hogy 

en sin orona- or s a • • 
g -ó·

t 1 · k - k -� •t h kt! t , seny soran v amennyien - , " 
1 f 1 hibát nyomban jelentette. Ez-'!� z ,  va amint azo · s�a szerve,..,,e, , ogy a van amoga.s- d ' k 1 . ' t  , · t tt'k tak. Sok gondot okozott az at- nem ismernek lehetet en e ·  1 a baleseti veszély gyors Mk, ezt a harcot. A nemzetközi szolidaritási akció. amelyet a asu egJava nyuJ O a · menő vonatok 'késé6e, de a. bá- adatot. Februárban, amikor !�hárítását tette lehetóvé. Di-világ dolgozói végrehajtottak, az eddiginél még fakozótta!Jb zis időszaikhoz képest még így szénhiánnyal Is küzdöttek, cséretet érdemelnek a.zok 11 kell, hog!I .. l�(!yen. , . . , . Legjobb eredmény is öt százalékkal javították a ugyanannyi tehervonatot to- pályamunkások Í8, a.kik szm-, üd1:_ozol1u.� ,azt a hOJtározatot, amelyet Chile �olgozo, e_(!Y· ( a menetrendszeriíségben személyvonatok, menetrend- vábítottak, mint decemberben. bad idejükben ;avíttatá.k ki •  aeges !,ozp?":t,anak III. 1<;?ngressz�a . hozott, h?íJy. szervezzunk szerúségét. Jól dolgoztak az áL Gépeik lényegesebb elfagyás hibát, az eges0 vilagra �terJedo -nemzetkozi szoli�ntas, napot: - Nagy örömmel és meg- lomás vonatkísérői is. Telje- nélkül, jól bírták a nehéz te-

, Az SZVSZ a J,waslato�- c!f.0?,adva, felhiv vala171;�n7:yi hol:_- elégecléssel fogadták állomá- sítményük átlag 120 százalék- let. Sokat segítettek a buda- • · · Budap�t Dél_i állomás zat�rtozó_ SZ';'.ks2:"7vezet-be Wmorult dolgozót, hogy Jttni1;s �-től . sunk dolgozói a kitüntetés hí- nak felel meg. pesti igazgatóságnalk is, hiszen a�on_ �ol:gozOJt, akik a nagy 
15-ig ter3e_do . h�ten r�dez':ék meg a �p'.1-nyol _ _  dolgozo,J: es a rét _ mondotta dombóvári _ Ezúton is köszönjii.k azt Pusztaszabolcs helyett leg- 1 �

us.':.eti forgalo!11ban }zabad• 
spanyol nep iranti sz�ltdantás nemzet/cozi !'4PJat. . 7 látogatásunk alkalmával Mo- a nagy segítséget, amelyet a 

, 
többször a fővárosig további- 1 id�Juk fel�!dozasáv!3-l tars

_
adal-

. Vala.7en1;y1 �zak.sze1,:'ezethez tart�z6 . es 11em szerve�t._t nori István állomásfőnök. - fútőháztól és a csomópont tották az elegyet. A fiókmú· 1 mi m':n:-tab�n, . vegezték az 
e!vt�rsak . .. Barn�ilyen s".akszervezethe-: 

is tartoznak �no�, Most sem vagyunk eLbi.zako- többi szolgálati helyétől kap· hely a javítási tervet tavaly i& utasfelvilagosit�s1 sz�!��l�tot. 
fog;anak . opze �s. egyesult�n cseleked3enek. spanyol testi;ere�k 

I 
dottak, hiszen a téli fargalom tunk a múlt év folyamán _ minden hón.spban teljesítette. 1 E��n a munkaban kulonos�n 

m.egsegítesere. aJ�tk evek o� �átran harcol'!"k a despotizmus bennünket is nagyon próbára mondta az állomásfőnök. - A k1t:1nt Taba S�n�o�, U. , Kiu 
ellen, a legelemibb szabadsag3ogaikért. az eletért. Va,!anneny- . , , , k 

, . . , , , .. ,_ ' , • 
1 .., • t , r..a1os Szentmihal� Jozsef 

71,., üzemből gyárból irodá.ból és ,ni-nden munkahelyró! egy- tett. Szilárd elhatarozasun , pecsi ,ga.zga.tosag e.s a teru,..,-
1

, PololJUtl az elmarauas · 1 d S • 1 S b , 1 J , • . .,. ' • hog tavaly.hoz k"'"est to- ti! iev- bb állomások ·s ' r, oros mre, za o , anos, 
ségesen emeljék fel szavukat Egységes és megsokszorozott Y a ' �,, n ° nagyo I 

K , G ·· 
alccióju,kkal fejezzék ki aktív 'szolidaritásu:kat a spanyol do!- vább _nö?��dett feladatainkat sokat segít_!tt�_k nekii.nk a ren- A nehéz tél következtébl;I1 1 

erecz . 
yor�y. , , 

gozók és ni.p harca iránt, amelyet az éLethee való jogért, a is tel3es1t3ulc. _ dezetten 7:11-_l_�ott tel_ie-::vonatok· azonban náluk_ is �81:1 �eg , . :. S,m,onics, Mariat: B�la
� 

s�ba.d.ságjogokért és egy jobb életért folytatnak. A tavalyi eredményekről kal. Hemel3uk, (!, Jovob�n csak mintegy 12 . napi telJes1trneny- t0;1-fur_ed allo.�as szem.el11pen� 
El.jen a spa11.yol dolgozók és a spanyol -nép iránti szóli- szólva elmondotta Monori elv- fokozódni foq _ta�opa;asuk. nek megfelelő szállítási lema- tárosat. Apri'.is � 7-én 11.r �t 

daritás nemzetközi 1w.pja! társ, hogy a legnagyobb javu- _A ?ombóvan futohaz :;' ?u• radás. , u�a.s .a nagy_ stetseg_ben a. peft-:• 
A Szakszervezeti Világszövetség t!ikársága. lást a tehervonatok menet- nantúl, _legnag!ol>b fútoh�za. - úgy látom, r&videsen po- tfi,Tna! fe}e1te_tte igazolványat 

Munkajat elsosorban az , Jel- toljulc a szállítási lemaradást e� pe�ztárc�J�t, 500 for!nttaJ. 
lemzl, hogy a gépek száman-ak _ állapította meg a fűtőház- Simomcs Marta az utasok ki

A lélektelen, bürokratikus ügyintézés 
gátolja a vasút újítómozgalmának kibontakozását 

fokozatos csökkenése ellenére, főnök _ A túlstílyos vonatok szolgálása után felkereste s 
szállítási teljesítményei évről szaporitásával a vonatok for- feledékeny utast és vissza.adta 
évre növekszenek. Ez így volt duló sebességének növelésével neki értékeit. 
1962-ben is. és az ácsorgási idők csökken- • • •  Bödör József szakszer-

2,8 millió tonna túlsitlv tésével ez feltétlenül elérhető. vezeti bizalmit, aki Tapolca 
" Dombovár csomóponton a állomáson teljesít szolgálatot. 

1 

dolgozók és a szakvonali ve- Jól foglalkozik csoportja tag• 

tanácslwztak a közelmúltban adattervek hlvat.ottak. Az 1 
A vasút újitómozgalmáról 

l 
rú irányítására az újítási fel- '. 

a vasút vezetői. A tanácsko- utóbbi években a feladatter
l':áson részt vevő szakooztály- vek színvonalát illetően némi 

a helyi feladatok megol
dására. 1rem ösztönzik a 

dolgozoka.t. 

- Tavaly az elegytovábbí- zetés munkáját egyaránt jól jaival. , Problémájukat rend
tásban a túlteljesítés aránydt segítette tavaly a párt, a szak- szeresen továbbítja a szak
a kor&bbi évek eredményéhez 

szervezet és a KISZ tevékeny• szervezeti bizottsághoz, taná-
képest, másfélszeresével nö· sége. Lendületes munkaver- csaival segít, s ha •valaki be
veltük - hallottuk Etterer 

senyük jórészt a helyes poli- teg, meglátogatja. Önzetlen 
Sánclor műszaki főfelügyelő-

tikai munka eredménye volt. munkájával méltán érden1elte 
vezetőket, az igazgatóságok ve- fejlődés tapasztalható, az el- Ezek után nem lehet azon 
retőit a vál lalatok vezetőit és ért eredménnyel azonban nem csodálkozni, hogy az újítómoz
az ú.Jítási előadókat Har-mati lehet megelégedni. Az újítási galom szekere megreked. SZá
Sándor vezérigazgató-helyettes feladattervek egyrészt a meg- mos példá igazolja, hogy a lé
tájekoz;tatta a mozgalom ered- levő problém�k bonyolultsága, lektelen, börokratikus ügyin
ményeiröl és hiányosságairól. másrészt a rendszeres propa- tézés szegi kedvét azoknalk, 

tól, a fűtőház főnökétől. - Amikor sikerükhöz gratulá- ki a tagok megbecsülését. G€peink a múlt évben össze• 
sen 2,8 millió tonna túlsúlyt �u�, kiváni?k, hogy az idén 

továbbítottak. Az állomás a 1;- _ilyen szep eredményeket 

nagy vonatok képzésével rend-

1 

e:i:J.E:11ek el . a csomó�nt, mun
kívül nagy segítséget adott kaJanak :i:mnd�n t�letén . . 
ne-künk. Dolgozóink fegyelme· (A k!tunte_:ések _ata�sav�l 
zetten, a lehető legkevesebb 'kapcso!_atos_ unnepsegekrol ��
hibával teljesítették szolgála- 1 v�tkezo szamunkban tudósi-

Faültető fiatalok A beszámoló tükrében néz- gandamunka elhanyagolása akik többet adna,k az áUagdol-
z.ük meg, következtében nem hozták gozóknál, akik mindennap ke-

mit mutat a statisztika. meg a kívánt eredményt. A resik az újat, a jobbat. 

A múlt évben benyújtott kül,s_zolgála,ti főnö�égek _sem Ideje lenne megszívlelni: 
A békéscsab4i pályafenmm-• 

t<isi főnökség IV. és XV. s?,a
kaszána.l;:· KISZ-fiataljai Bökő újítási javaslatok száma 7277 nyuJtan��- �egfelelo seg�tsé- az újítási iigyek intézése nem: 

daral> volt, 606-tal _kevesebb ?et a� uJltoknak, az orsU:g':-' 1 csak gazdasági munka., ha.nem 
�z elo"7

"' e'vinél. A J·avaslatok Jellegu feladatok megoldasa- 1 fontos politika. tevékeny.,;.., is' • = ban. A legnágyobb hiányosság 1 . 1 -.. · 
:n százalékát fogadták ·és az abból ered, hogy l v. F. 

tukat a forgalomban és a mú-
1 

tást adunk.) 
_ , 

helyekben egyaránt. (lörincz) , Károly pályamester vezetésé-

! vel derekasan kivették részü
ket a faültetésből. Munkaidő 

· után három nap alatt 300 da-
elfogadott javaslató,c 91,5 szá-
zalékát vezették be. A kimu-. 
tatott nazd&á.gi haszon fél
w,illió forinttal meghaladja a.z 
előzö é-vit. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a javaslatoK , 
11Záma csökikent, ezt az ered� 
ményt pozitívnek értékelhet
jük. A kimutatott népgazdasá
gi eredmény 4,5 százalékát az 
lijítóknak újítási díjként fizet
lék ki. 

Ennyit a számo';s:ról. Most 
pedig a beszámoló tükrében 
viz.sgáljuk meg, 

milyen hiányosságok aka
dályozzák az újítómozga

lom kiszélesítését. 
A legszembetűnőbb hiányos

ságok az újítási javaslatok lé
lektelen, 'helyentként bürokta
tik\ls elbírálásánál mutatkoz
nak. Az egyszemélyi elbírálók 
az újítási ü[lllek intézését nem 
tekintik a szakmai munka 
szerves részének. A'.rl:adnak 
olyan vezetők is, akik az újítá
s-ok ell>írálásá t előszeretettel 
;i.truházz,ík másokra. Arról 
nem is szólva, hogy a szakvé
lernényezések nemegyszer 
megalapozatlanok. Nem nyúj
tanak megfelelő tájékoztatást 
a vezetők részére. A kiegészítő 
szakvéleményeket is inkább 
a,,tatologatással igyekeznek 
megszerezni, ahelyett., hogy 

· személyesen beszélnék ·meg a 
problémákat. A javaslatok· 
népgazdasági . eredményének 
n-ie_gál!apításánál 

kényelmi szempontból el
hagyják a. pénzben való 

értékel.ifit, 
rngy a műszaki adatokon ala
puló eredmények mérését. 

Az egys.zemé!yi elb-irálók és 
a.z újítók közö.tti viták nagy 
része a százalékos kulcs meg
állapítasánál metül fel. Egyes 
vezetők nem mérlegelik. ;;:ellő-

Május : leszerelési hónap 
A VI. magyar békekongresszust megelőzően a magyar bé

kemozgalom májusl>an leszereLési hónapot szervez. ezzel kap
csolódik a Bé•ke-világtanács kezdeményezésére indított lesze
relési világka-mpányhoz. 

A kannpány cékitűzéseit a moszkvai leszerelési és béke
viZági)wngresszu.s ha.tároza.ta. a Béke-'Világtaruícs malmői el
nökségi ülésének felhívása Európa népeihez és a Szovjetunió 
békepolitilkájá-nak ismertetése kiépezi. Demonstrálni kívánjuk-e 
hónap keretén b-elül is, hogy a ma.gyar- nép hisz az általános 
és teljes lesze-Telés realitásában, helyesli a békés egymás mel
lett " él.és politikáját, a szocialista tábor bé.ketörekvései1: és el
ítéli az imperializmus mindennemű háborús és haladáselle
nes lépését. 

A leszerelési akció során a nagyobb várnsokban tudomá
nyos konferenciákat tarta.nak, az Országos Béketanács, a. sza,k
sze·rvezetek megyei tanácsaival közös nagygyűléseket rendez. 
Minden megyében 2-3 járási és 15-20 községi békeg11űiést, 
val,amint járási béketalálkozóka.t tartanaJk. . 

A leszerelési. a.k.cíóval természetesen a békekongresszus 
előkészftés.e m-ellett a magya-r békemozga,lom 15 éves �i,for
dulójának megemlékezését is szolgáljuk. 

LESZERELÉST ÉS BÉKÉT ! 

A központi áruforgalmi 

pályaudvari rendszer előnye ra!> nyárfacsemetét ültettek el. 
A faültetést április 10-re be

fejezték, A legjobban Maráezi 
Imre, Szabó Zottán, Irimie 
Mátyás, Gráf János, BohU3 
László és Szabó Dénes dolgo
zott. A fák 80 százaléka szá. 

A vasút áruszállításának 
gazdaságossága érdekében az 
elmúlt években előtérbe ke
rült a körzeti áruforgalmi 
rendszer kialakítása, ami az 
áruforgalomnak a korábbival 
szemben • kevesebb · állomáson 
történő lebonyolítását jelenti. 
Ez a rendszer az üzemi fel
adatok leegyszerúsítése mel
lett 

a. beruházások és felújítá
sok nagymérvű koncentrá

lá-sát is lehetővé teszi. 
Országos viszonylatban a 

körzeti állomási rendszer ki
alakítása csak fokozatosan 
oldható meg. Vannak azonban 
olyan állomások, amelyek a 
jelenlegi adottságok mellett is 
alkalmasak központosításra. A 

a közlekedő vonatok 
tartamát is javítja, 

menet
Emellett 

csökken a tolatási műve
letek száma is. 

ami mind költségben, mind mára ők ásták ki a gödröket. vonóerőben érezteti hatását. 
A központi vagy körzeti pá- A fiatalok eredetileg töblt 

lyaud'Var ezenkívül elősegíti a facsémete elültetésére tettek 
közúti el- és felfuvarozási fel- vállalást, de az ígért mennyi
adatokat ellátó autóközlekedé- ség nem érkezett meg. si vállalatnál a rakodómunká-

j 
1 
sck, a gépkocsik és a vontatók Boldizsár Gyul11, 
szervezettebb felhasználását. Békéscsaba 

Vasárnap is rakodnak 
Szekszárd ál lomáson 

több teherpályaudvarral ren- A kedvezőtlen teli időjárás j re 25, 24--re pedig 30 vasúti kodelkező városokban vagy az egész ország területén gá- csi megrakását ütemeztük be. egyes vonalak elágazó állomá- tolta az egyenletes munkát. Sajnos a kocsikat nem tud• A tavaszi 'IWgy béikekampány indokait mindenki jól is- sain, esetleg nagyobb forgal- Az első negyedévben Szek- ták r�delkezésre- bocsátani, meri. A legnagyobbak ezek között a következők: a háborús mú vonali állomásokon szó le- szárd állomás is lemaradt a Ugyan�;,,.kor az AKOV 15• kes' • költségek rekordmagasságot értek el, fokozódna1k az aktív h t 'ruf al ·· ,_, 
, _ , .. .. . . , , e az a org pm osszevo- tervteljesítésben. Az árufor- ve állította , ki a gépkocsikat. háborus . eloké�zuletek. Fontos ne.'.nze.vközi !árgya_lás�ka.t �itasi- násáról, központosításáról. g��i korlátozások megszünte- fgy rajtunk kívül álló okoiP tar_..ak .,.,�ssza 1;s ha._log�t11.?'k, 

_
mvközben � alland.ó haborus __ ve- 1 Milyen előnyei vannak a tesevel egy időben kiszárrú- miatt nem sikerült, o'�an e-red-szely alig elb,rhato valsagokat teremt es teremthet, A tobb- központi vagy köreti árufor- • ttuk 1 .., 

ola.alií: NAT_?•atomer!5k , �galakítá;sa, a /.a.tin-amerikai . fe: galmi pályaudvaroinak , álla- r
o , 

10
g
y 

mennyi árut kell ményt elérni amilyent szerel• 
szultseg, a kozel-keleti valsagos esemenyek, megoldatlan afrikai ="soknak• ' napo'.1ta felfuvru:ozni, és be- tünlk volna. ' 

blé 'k t k , 'nefk ·z  , , "= · ' rakm ahhoz, hogy az év vé-pro , ma • gyarm,a, o 7:epe su yos sa_nyarga_tasa, 11l<;S Első helyen talán azt kell géig pótoljuk a lemaradást. A A l_rudarc nem keserített el orszagokba_n a demokratikus erő� eln�a!afa, épp!:n eleg említeni, hogy a kiürülő vas- gyakran jetentkező kocsihiányt ��nnunket. Az , illetékesekkel �kot su:lgaltatnalc a7:a, hogy a ,  beke e_rői m�al!szerte osszefo,o- úti kocsik ugyanazon a rako- , 
d . .  , , uJabb •tárgyalasokat tartot• 1,anak es hangot ad:J(J,nak a nepe,k kovetelésen.ek: leszerelést dóhelyen rendelkezésre állnak. 

e� a _ren_ sze.rtelen kocs1k1�l11- tunk. A pécsi igazgatóságtól es békét. berakod, céljára 
. t�.st is figy?1emb_e véve, k1de- ígéretet kaptunk, hogy az igé-A legkülönbözőbb országokból t.a.vaszii nagy békeihadjára- as · · ,•ült, hogy allomasunkon a le- nyelt kocsikat rendelkezésünk-tok híreiről oZi,ashatunk. Húségesen együttmúködve a Béke- Az üres kocsikat nem kell maradást csak úgy pótolhat- re bocsátJ.ák. Március 24-én világtanáccsal, a magyar békemozgalom felkészült minden le- soka., mozgatni. A fuva-

ftető segítséget megadni ennek a, világra szól-0 katmpánynak roztatók igényei gyorsab• 
juk, ha megszervezzük a rend- valamennyi kocsi megérkezett, 

k.i.l>ontakoztatá-sához. ba.n kielégíthetők. szeres vasárnapi rakodást. 31-én azonban a kért 20 kocsi 

DEMONSTRÁLJUK AZ EGYSÉGET ! 
A vasúti kocsik forduló ide- Természetesen, ez ne-m 

képpen a j".vaslalok jelentősé- A lesz�relési hónapot a II. világháború befejezésének =P· gét. _Ez �Z:,m'.alan �tl;e1,1 ,a I ján. május 9-én nyitják meg tíz városban tartandó békenagyvegso elm"aze� . elhuzoda&at gyűléseken, E nap-,i,ak: bélremozgalmunkban már hagyományai vonja maga �tan. , . . vannak és ez biztosítja a leszerelési hónap kezdeti sikereit, 

je jelentősen csökkenthető, ha olyan egysz� _d_olog, mint 

az áruforgalmat beszüntetik '.1�ogy azt a szam,tasok mutat
olyan állomásokon, amelyek J ,ák,, A v�sár1;1api ;ak<:><:!ásokhoz 
vasúton csak nagy időráfordí- fe)tétle?:ül biztositaru kell a 
tással érhetők el. A közúti jár- küldemen�ekhez _legalk_alm�
művekkel viszont rövid idő sabb ko�sikat, gepkocs1t es 
alatt. Vonat.forgalmi szem- megfe!eló munkaerőt. Enélki;il 
pontból is jelentős a kis áru- n�m l�het tervsz�ű m�t 
forgalmat lebonyolító megálló vegezm. De arra s�ncs biztos1-
rakc,dóhelyek áruforgalmának ték, hogy_ a ra_k'??ast

. a
 ��he!-

beszüntetése. vo'.1at�k erkezese1g sikerul be-

helyett csak 11. Az AKÖV 
sem tartotta be ígéretét. A 
gépkocsik megint több órás 
késéssel álltak munkába. A 
gépkocsik késése miatt nőtt a 
meddő idő, az 1 órára esö moz• 
dított súly sem érte el a terve
zett 14,46 mázsát. Nem hasznai az uJit6moz.ga- · A leszerelési hónap esemén11sorozatát a Hazafws Nép-, 

fomna�--a:, sem, h�� • front, a nótanács. a SZOT, a KISZ tömegszervezeteivel együtt 
az uJ1tási előad,o!t �me- rendezi az Országos Béketanács. Ezek a tömegszervezetek az 

lye gyakran valtozfü, egész dolgozó népet átfogják, s minden lehetőség megvan ar·ra, 
vagy az előadó egyéb szolgá- hogy az ország valamenn-11i vidékét és társadalmi rétegét elér
lati elfoglaltsága nuatt nem hessük, hogy mind a leszerelési hónappal, mind a békekong
tud elég időt szakítani az újí- resszussal népünk teljes egységét alakítsuk ki és demonstrá:1-
tásokikal való foglalkozásra. Juk a békés egy11UÚ; mellett élés és a teszerelés politikájával 

Az újítómozgalom t.ervsz.e- ka.pe30latban. 

Az árukezelési helyek szá- feJezm. 
mának csökkentése nemcsak Márciusban például három 
az ott mozgatott kocsiknál je- vasárnapra szerveztük meg a 
len� időmegtakarítást, ha.n� rakodást. Március 10-re 20, 17: 

Szekszárd állomás dolgoroi• 
nak május elset tiszteletére 
tett felajánlásai között is sze
repel a vasárnapi rakodások 
megszerverese. 

Sól;vom János 
Sz.eksz.áni 



1963. MA.J'US l. 
MAGYAR VASUTAS 

Ho/yan kell vezetni a kocsilitadó könyveket? l � Minisztertanács és a SZOT vándorzászlajával 
Et':::re1c57A��� di

l

��i ���� 
könyvb

en 
le 

ke
ll rögzí-1 kitüntetett. szolnoki csomópont életéből 

.A vasúti teherkocsikat be- alkalmazottja, aki jog06ult 
és kirakás céljából külön erre volna a kocsi átvételének eli&
a célra rendszeresített kocsi- merésére. Ez az érvelés sem
átadó könyvben kell a fuva- mi • esetre l;el'll fogadható el, 
roztatók részére átadni és a - mert _alti jogosult a be- vagy 
rakodás után tőlük vissza- kirakás vezetésére, feltétlenül 
venni. Az átadást és a Vissza- jogosult az aláJrásra is. 

ellen, hanem önmagunk ellen 3: A _helyszíni átadás azon- j 
is. Kiteszi magát az illető a nali el)smertetése a fuvaroz- � Kiváló munkát végeztek 1962-ben a szolnoki csomópont meghurcoltatásnak és a bün- tatóval, illetve megbízottjá- 1 dolgozói. A gurítódombon - a ko.rszerütlen berendezések el• 
tetésnek. v�; ugyanez vo�tkozik a �  lenére - 2350-2580 kocsit gurítottak naponta. Bátran alka!• 

vételt a fuvaroztató, illetve 

megbízottja névaláírással esz.. 
közli. Az aláírással elismeri a 
kocsinak a rakodáshoz tör-
tént átadását azokkal az ada
tolr.kal, amelyek a kocsiátadó 
könyvben névaláfrása előtt 
szerepelnek, és ezáltal átvál
lalja a kocsik épségéért, illet
ve az átadáskor megállapított 
és a kocslátadó könyvben le
rögzített esetleges hiányossá
gokkal a kocsi állapotáért a 
felelősséget. Ez a felelösség 
csak a visszaadás idejével és 
tényével száll vissza a vasút
ra. A kocsi Visszaadásának 
tényét időadattal a fuvaroz
tató ugyancsak elismeri alá
írásával a kocsiátadó könyv
ben. 

Mi tehát a teendő? v1ssi;aadásra .. is . (atvétel elis- 1 mazták a módszeres elegyrendezést is. Az állomás Szajol felöli 
A' lelrtakból önként követ- mere� nél!<ul nmcs rakodás). f végében síktolatással állítják össze a szerelvényekei, a Deb· 

A következmény kezik: Fentiek ismertetésével sze--� recen, Békéscsaba és Szen'4,s felé induló tolatós tehenonato-1. A kocsir-d vonatkozó ada- retnénk elérni, hogy az allo-� kat Ha a kocsi rakodására meg- tok bejegyzése a kocsiátadó mások g'rtsék k 1 ·tadó � 
jelent fuvaroztat.ói dolgozó k"' b .. me e . a ocs a • � _A fütőháznál Is kimagasló eredménydt születtek. A gaz-
bármilyen rendellenességet 

onyv e még a kocsi átadása konY":ek igazi jelentőséget,� dasagos mozdonyfelhasználási tervükcl 103,7, kocsi,;nítási 
ta talna átadásk 

előtt; . . . . . . tudatáb'!° legyenek azok eló-j részlegvizsgás tervüket 122,'7 százalékra teljesitetiék. A ter-
ktz:

z 

meg a
az

rakodást,
0��!: . 2· Helyszim k?Csia1:a:das es fi::��eru . ve":E'tés�nek fontos-!! melési mutatók afakulasa a bázishoz viswnyítva 105.6 száza. 

kihíVJ'a felettesét, aki J
·
og

~ Vl
k 

ss
ll

zav�tel, _anukor . �s meg 
I 

sagayal es kif_ogastalanul vé-j Jék. hogy csak néhány példát emlUsünk. 
v- e gyozódm a kocsi es a ra- gezzék munkáiukat l! sult a vitát az állomással ren- komány állapotáról (az eset- Dr. Gazd�g József � . A jó munka elismeréseként a szolnoki csomópont dol�o-

dezni. Nem engedhető meg leges hiányosságot a kocsi- Szombathely l! zolt a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlajával tün-
aláirás nélkül a rakodás már ______________ 

· � tették ki. Képrlpor1unk1>an a kitüntetett szolnoki vasutasl}J. 
csak azért sem, mert aláírás 

I 
j munkájáról számolunk be. 

Okirathamisítás 

nélktil a felelősség továbbra i 
' 

is a vasúton marad és a ra- A kitüntetések � kodás közben keletkezett sé- � rillés helyreállítási költségét további 1·ó munkára ösztönöznek � nem háríthatja át a fuvaroz- 1 tatóra. Az aláírás tényével l! 
válnak joghatályossá a kocsi- A pécsd igazgatóság terüle-

1 

gunk, hogy pótoljuk a zord tél � 
átadó könyvbe tett bejegyzé- tén is megtörtént a „zárszám- okozta lemaradást. Ez alapfel- � 
sek, amelyek alapján az eset- adás", az 1962. évi eredmények tétele annak, hogy igazgatósá- � 
leges jogviták eldönthetők (ra· végleges értékelése. Jóleső ér- gunk továbbra is megőriz:aeel- i 
kodási Idő kezdete, kocsi- zéssel vettük tudomásul szám- só helyét. Nem kis feladatról � 
álláspénz jogossága, összege vetésüTllket, hiszen mennyiségi van szó. mert az első negyed-l! 
stb.). és minőségi vonatkozásban évi szállítási tervhez kéPest 221 i 

Csa
k 

..,,., pé
ldát emlit.ek egyaránt siik:eres volt számunk- ezer tonnával lemaradtunk ésl! �.,,, ra a múlt év. 10 616 kocsival kevesebbet rak-� 

�eg az elmondottak igazolá- tu k k1 A "sé l! sara. Egyik terményforgalnú Kocsirakományú áruieladá- _n _ · mino � mutatók- � 
vállalat felszólamlással élt vi- sunk 207 százaléka volt a tíz nál 15 v,an Jernaradas. _A_ me- � 
tatta a kocsiálláspénz és a év előttinek és 1 o százalékkal n�f:endszeruség, a kocsikihasz- � 
k i . ·•�-1 k'"l · • sá J magasab'- t 1 · ·1 A nalas nem volt megfelelő. �  ocs Javi....., o tseg Jogos - ,,., a ava yma . ru- N ·1 . záll ·t . áll 1 t k % gát, összegszerűségét. Hely- szállítási tervünket 9 százalék- . Yl van � s 1 0 v a a � � 
s:r.íni vizsgálatot tartottunk. kal túlteljesítettük. Személy- is :n-ra tö�ekszenelk, h_ogy po- � 
Bem tatt k k "átadó szállító vonataink 98 3 százalé- tolJáik: a l;ie?ett szálhtásokát! l:! •••a.•IG 

u u a ocsi . ' .. ezért szanuthatunk az ÓSZl l:! 

Az elmondottakból látható, 
mi a jelentősége a kocsiátadó 
könyvbe tett bejegyzéseknek 
és a fuvaroztató aláírásának. 
Ennek ellenére az tapasztal
ható, hogy az állomások nagy 
része a kocsiátadó könyvek 
vezetésére nem sok gondot 
fordít. Utólagosan vezetik be 
az adatokat, az aláírásokat 
nem követelik meg a kocsi 
helyszíni átadásakor, illetve 
visszavételekor azonnal, ha
nem megelégszenek későbbi 
időpontban történő alái�al. 
Sót igen sokszor a vasúti al
kalmazottak maguk írják alá 
az illető fuvaroztatónak (meg
bízottjának) a nevét. Ez utób
bi nem más, mint okirathami
sítás, ami bűncselekmény. 

könyvet, kihangsúlyozva, hogy ka menetrend s�m! kozlek:- csúcsforgalmat mef,közelítő� 
a beírt adatok helyességét dett. . Teherkocs1�k1használa- 'llitás. f 1 datok l:! A tanalék egy fogással útban a gurító felé. Néhány perc éli 
helyi megbízottjuk (telepve- su:nk Javul� tavaly 26 910 ko- sza I e a ra.

_ . � mC(kezd6dik az elegy rendezése 

Gyakori az állomások ré
széról az is, hogy a kocsik 
rakodását megengedik az át• 
adás elismertetése (aláírása) 
nélkül. Azzal védekeznek, 
hogy a kocsi átadásakor nincs 
jelen a fuvaroztató illetékes 

zetőjük) elismerte. Erre leg- CSl megrakásat tette felesleges- Igazgatóságunk, ket csomo-l; 
nagyobb megrőkönyödésünk- sé. '!ehervonatainlk átlagos ter- pontunk és több szolgálati he-� 
re határozottan kijelentette a h<;lese a 10 év előtti 543 ton- lyünk kitüntetése további jó � 
telepvezető hogy ó a bemuta• naról és az előző évi 723 ton- munkára ösztönöz bennünket. � 
tott kocsiátadó könyvet még náról tavaly 745 tonnára nőtt. !'-=a kell töreked?ü� hogy 1 
nem látta, azt még egyetlen E számok mögött sok erófe- igazgatóságunk teruletén min- � 
esetben sem írta alá, pedig szítés, lendületes munka van. den . �utas részt vegyen a � 

• több éve dol 'k N él tl ·· 1 t 1 pé- szocialista munlkaverseny'ben � mar gozi azon em "' e enu nyer e e a fegyelmez tte hiba •Jküi l! 
az állomáson. A határozott OSli igazgatóság az igazgatósá- e n, ne . i 
állításra az állomásvezető 

I 

gok versenyében a vasutas- lássuk el szolgálatunkat. B1z- l 
kénytelen volt beismerni, szakszervezet és a vasúti fóosz-

1 

há.tun,1:< a1?ban, hogy helytállá• l! 
hogy ő szokata a telepvezető tály kongresszusi zászlaját, s a su'.1k 1smet meghozza az ered- � 
nevét aláírni (aláhamisítani) a vörös vándorzászlót is. menyt. � 
kocsiátadó könyvben. Most az a legfontosaob dol·· Várnai László, Pécs � 

� 
l:! 

Szocialista módon dolgozó 
hegesztőbrigádok 

l:! 
Elment a kedvük az újítástól � 

l! 
jon magyarázatul néhány pél-� 
da. !; 

A Hámán Kat6 fűtőházban 
az elmúlt évben 62 Újítási ja
vaslatból 33-at fogadtak el, 20-
at elutasítottak. A bevezetett 
újítások népgazdasági eredmé-
nye 171 OOO forint. 

130 százalékra teljesítette. Eb
ben nagy része van a négy szo
cialista brigádnak. Országos 
viszonylatban ők végezték a 
vasútnál a legtöbb hegesztést. 

l! 

- ,,  

A Szemui :tpítési F6ook!ég 
"I. számú hegesztő építésvezetó
ségének 50 dolgozója közül 36 
szocialista brigádban végzi 
munkáját. Négy szocialista bri· 
gádjuk - a Vörös-, a Szabó
és a Bogdány-brigád -, har
madsz.or nyerte el a szocialista 
címet. Nehéz lenne a négy bri• 
gá(i közül kiválasztani, melyik 
:ll le.gjobb. Ugy a legkifejezőbb, 
ha együtt szólunk eredmé
nyeikről, mint szocialista 
üzemrész eredményeirőL 

A 7-es számú éPítésvezetőség 
hegesztőbrlgádjai most meg
újították szocialista szerződé
seiket, mert az idén negyed
szer is szeretnék elnyerni a 
szocialista brigád címet. Ugy 
véljük, ehhez meg is van min-

Szép ez az eredmény, ha 
csupán a számot vesszük fi
gyelembe. A szakszervezeti bi
zottság újítási felelőse, Rabb 
Ji1erenc ugyanis nem egészen 
ezt vallja. Mint mO<Ildja, sok 
dolgozónak elment a kedve az 
újítástól. Hogy miért? Szolgál-

Tóth László motorvezető újí- � 
tását 1961 februárjában küld- � 
t.ék el a Vasúti Főosztályra. Be � 
is vezették az egyik motorvo-� 
na ton, eredményesen. Kifizet- � 
te'k az újítón;ik 300 forint�t. De � 
a� _által�95 b;Vezet.és bizony � Bodnár László S3r1JII nagy gondot fordít a gondjára bízoU 
kesik .. Torok Bela, a 324--es.s� � váltó üszfüására Is. Mint a mühelyblzo"8ág gazdasági felelőse. r<>zatú mozdonyok mozgatóra-� , • • 
csának módosítására nyújtott� minclic példamlla&ó mllllkát vegez. 
be javaslatot az igazgatósághoz� 
1961 novemberében. A FÓ05z• � 
tályra 1962 júliusában került. l 
A válasz késik, s az újítási � 
naplóban pedig üresen áll az!; 
„elintéz.és" rovat. Szakmúti Ti-1 
bor, a gerjesztő gépcsoport ll 
zsírzóval való ellátását java- i 
solta, amelyet elutasítottak, 1 
nem elfogadható Indokkal. Még i 

Minőségi kifogás tavaly egész 
évben :nem hangzott el az éPí• 
tésvez.etőség munkájával szem-

den adottságuk. 

ben. Baleset miatt tavaly 
1. 

, 
1 963164 . k I . , �inoossze e 7;1ap mun.k�e� nappa I tagozatara az . IS O 31 evr-e 

suk volt. Tekintve, hogy lZZO, 

Felvétel a Felsöfokú Vasútforgalmi Technikum 

ségú árammal dolgoznak ez asu .,..,.,.,z Y e ugye-folyó vassal és 380 volt feszült• 
1 A V · u  ..,,._ tál f r 

nagy körültekintésre vali és 1� alá tartozó Fe�6fokú Vas

nem utolsósorban munkavédel- utforga:lmi _Technikum (Sze
mi óreiknek köszönhető. ged, �arx tér 14.) napP:811 ta-

gozatának első osztályaba a 
Tavaly öt újításukat fogad- jelentkezések megkezdődtek. 

'lák eL Ezek összesen 180 OOO 

jéről a jelentkezőt az iSkola sorolhatnánk, vagy hat újítást, � 
írásban értesíti. ésszerűsítést, amelyek hasonló � 

A Felsőfokú Vasútforgalmi sorsra, magyarán "zátonyra � 
Technikum hallgatói tanulmá- fut-Otta'k". � 
nyí eredményeiknek megfele- Nem Júvánunk most azon vi.- � 
lően, ősztöndíjban részesülhet- tatkozni, hogy melyik újítás �  
nek. milyen hasznos. Csupán egyet: i forint megtakarítást eredmé- A nappali tagozatra való 

nye:i:tek. Uj hegesztési módsze.. fel�telre a Tü. 820 R. számú 
rek kidolgozásával is jó példát nyomtatványon lehet jelent
mutatnak. A Miskolci Nehéz.. kezni. Nyomtatványokat e 
ipari Egyetem szakértői több- MAV-iga:zgatóságok személy
szőr ellenőrizték ezirányú ieti és munkaügyi osztályciin.ál 
munkájukat, s arról elismerés• lehet beszerezni. 

Az iskola hallgatói tan.díjat az újítással kapcsolam rende-� 
nem fizetnek. Tankönyvekről, let intézkedik e véleményezés � 
jegyzetekrlíl és az egyéb, egyé- határidejéről. Ehhez tartsák �  
nileg szükséges felszerelések- magukat mindazok, akiket il-i 
ról a hallgatók maguk gon-

I 
let . •  • i Házi Imre mozdon)'Yeze&6t a legjobbak között emlegetik a 

doskodnaik. B, GY. � szolnoki fűtőházban. Azok közé a mozdonyvezetők közé tar• 
sel nyilatkoztak. A jelentkezők közül az.ok, � &ozik, akikre milldlc !ebe& aámítanL 424-281-es cépe mindis 

A szocialista brigádok tagjai akik 1961-ben, 62-ben vagy az 
tudják, hogy csak műveltebb idén érettségiztek. jelentkezé
fővel érthetik meg és alka!- si lapjaikat az érettségiztető 
ma2lhatják a rohamosan fejlő- középiskola igazgatójához jut• 

Munkaszervezési gondok Szob állomáson 
� UffoS a tisziaságtól 

i 
i dö . techni'ka új módszereit. tassák el május 10--ig. Szakszervezeti taggyűlést 

Er,ert csaknem ':'alamennyien A többi jel
entkező szolgála- tartottunk április 22-én Szob 

�anutnak . .  20-an Jártak tava� 1 ti főnöksége által megfelelően állomá., kultúrtermében. Sza
�talá�os 1;1kolába, 3 do!gozo 

t záradékolt jelentkezési lapját lai La.jos titkár a vezetőség 
ko��skolaban . gy�api�tta közvetlenül a technikum cí• beszámolóját ismertetve fog
tud
k

. asa�. Szakmailag i� tovabb 
mére küldje meg május ZS-ig. lalkozott a szakszervezetünk 

�peztek ��kat. Pályamun• A ·e1 tk 'si lapon az eset- VI. kongresszusán hozott ha-
kás szakvizsgat tettek 19-en, J en e� . 1 tározatokkal és második ne-
13-an hegesztő továbbképző �:g�Wzakvizsgákat 16 fel kel gyedévi feladatokkal. 
tan.folyamot · végeztek. Három un · • . Májusban állomásunk dol
d<;>lgozó lánghegesztésből vizs- A Felsőfoku Va_sutforga!mi goz�inak 70 százaléka áttele
gazott, kettő anyagszerkezelési Tec�ni

-

ku�ba valo . felvét
. 
elt 

I 

pül a szomszédos Sturovóba, 
tanfolyamon vett részt. f�lvete�. vizsga előzi meg. A a csehszlovák-magyar köZÖs 

Gyakran jártak közösen mo- 1 v::zsg�koyetelm_ényt . a Műve- határállomásra. A széttagolt
ziba és együtt nézték kőzösen J lódésugyi Mimsztérium által ság miatt ezután állomásun
ll televízió műsorait. 'A könyv� ' •:Tájék�ztató e fel�Öoktatá�i I kon nehezebb lesz a szakszer-
1>lvasást is megkedvelték. Ezek 

I 
mt�zmenyek felvetell r�nd.1e- 1 vezeti munka vitele is, ezért 

a kulturális. élmények ma már �l c., 1963 . . évben . kiadott gondoskodni kell arról, hogy a 
a. beszélgetés tárgyát képezik f�zet ismerteti. A . !üzetet a, visszamaradók közül póttago
náluk. Igy alakult ki legutóbb 

I 

konyvesboltok árusitJák. kat szervezzünk a vezetóség-
1\lénk •,ita a televízió músorpo- A felvételi vizsgák elórelát· be. A javaslatot a tagság elfo-
litlkáiáról. hctólag június 25. és július 5. gadta. 

Tavaly a termelési értékter- között lesznek. A felvételi A vita során Győri Béla azt 
\>et a hegesztli épitésvezetöség vizsga helyéröl és pontos ide- kérte, hogy a .szak.szervezet 

segítse a dolgozók távolléti 1 
idejének csökkentését. Várható � 
ugyanis, hogy a sturovói mun-� 
kakezdéssel az indulást és az � 
érkezést figyelembe véve a � 
nappali szolgálat 14 óra, az éj- � 
szakai szolgálat 16-17 óra � 
lesz. A bejáró dolgozóknál � 
még ennél is több. A közbe- � 
váltás megszervezéséig java• � 
oolta a 24/48 órás szolgálat � 
ideiglenes alkalmazását. Bán- ll 
kúti Károly arról érdeklődött, � 
hogyan oldják meg Sturovó- � 
ban a dolgozók étkeztetését. � 
Több felszólaló kérte a nem• � 
rég megszüntetett fogászati � 
rendelés visszaállítását. A bri· � 
gádvezetók felszólalásaikban � 
ismertették, milyen munka!el- � Bozsó Andris füt6házl6nik az 1963. évi célkitűzésekről az 
aJánlás�k teljesítésével készill- � ela6 negyedévi lemaradás pótlásáról ta.rt tájékoztatót a �oz-nek máJus l-re. � clOAJ'Vffetók rissére a füióház oktatóterméb 

Szele Ferenc l'! en 
Szob � (Hemz6 Káro:17 riportja) 
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Dicsérik a kertedet anyám . . .  
(Anyám kös%öntése) 

Dlcsé1ilk a. kertedet, anyám -
.Wéhekkel van tele a barackfa. 
rajzanak a fehér almafán, 
virágként. CJlüngnek azok ts rajta. 

Dicsérik a kertedet, anyám -
A rigónak ízlik a cseresz·nye, 
sajná/r1ád őt, ha e lh.ajtanám, 
hallgatsz, hogy S2lllVU.11ik el ne i3essze. 

Dicsérik a kertedet, anyám -
A saláta-fejeken bó harm'1t • • •  
-:,.,·em láttam én szebb kertet - s, anyá.m, 
leintsz, mikor dicsérni akarlak. 

Fazekas Lajos 

MAGYAR VASUfAS 

Új érteln1ük a 1na/yar i/ék1iek . . •  
Levelet kaptunk B. lst11á.n-

1 
vaslatot, mert €Ilnél ő sem tud 

rol Veresewházról. jobbat. Ezt a problémát véle• 
„A feLszabadulds utáni 18. ményünk szerint más oldah·ól 

év elteltével szü,ksé(l,SZ<lrú kell megközelíteni. 
nugt,áUoztatni a kapi.t,alizmus; 
bóL örököLt Té{l'Í kifejezéseket 
- írja. - A vasutas munka
körökben alkalmazunk egy 
rossz, maradi kifejezést. amel·11 
min.dunta.la.n visszaemlékez• 
teti dolgozóinkat a. m-ú,Um, a 
szolga,sá,gra. Ez a 1:if ej ezé s: 
,jorgalnni szol.gálattevö". ,.je
lentkezzen szolgálatra." A ma• 
gyar nyelvben elég sok szép 
és megfelelő kifejezés van, 
melyekkel a „szolgá.lni" igét 
helyettesíthetnénk. Ugy gon,

V\/\,'\l\,"11\AJV\,.,,,W'II\N"""'"-"""'"11"""'""'"""'"""""11\""""fVll\,'V\N"""'� doLom. nem á.rt-ana, ha ez a. 

Felszabadulásunt dönt-0 vál
tozást hozott ·életünkben, lehe
tővé tette új életünk kialakí
tását, a szocializmus építését. 
A társa.dalom szempontjá:bói 
az forradalmat jelentett, de a 
magyar nyelv. nemzeti kultú
ránk. műveltségünk hordl'.>zója 
direkt módszerrel ezt nem 
tükrözheti. Nem is ez a fel
adata. A múltban használt ki
·fejezéseket akikor sem vethet
jük el. ha egyikhez; másikhoz 
kellem.etle;n emlék is fűződik. 
A szavak megmaradtak. de ér
telmük megváltozott. A vas
utas, a.lti szolgálattételre je
lentkezik tudja. 

0

hogy ezzel 
nem lesz szolga a régi érte-

Balesetmentesen dolgoztunk 
Veszprémvarsá11y állomás ! dolgozó kitűntetést kapjon 

második negyedévi termelési ! pontos, fegyelmezett és rend-
tanácskozásán Kiss József

i 
szerető munkájáért. 

állomásfönök tájékoztatta a Hoffma.nn JÓ78ef 
dolgozókat a végzett mun. Veszprémvarsány 
.ka eredményeiről és a to-
,,,ábbi feladatokról. 

kifejezés a vasutas szakköny
vekből is eltűnne és a szocia
lizmus szellemének ·megteleUi 
s,z6 kerülne a helyére." 

\ lembe.n, viSZO'llt a nép államá• 
Eddig a levél lényege. Kár. 

hogy B. István olvasónk nem 
írt.a meg, hogy milyen szót ja-

\ 
nak szolgálatát szívesen vál-

l vasol a .,szo.lgálat'• helyett. falja, hiszen ez a közösség ér
Gyanítjuk. azért ne..'T\ tett ja- deke és egyéni érdeke is. 

Az idöjái�ás okozta nehéz-
ségek ellenére, jó eredménye-

Lev· elezo"m· k ,,,,. a'k ket értünk el az első ne-
gyedévben. A kocsitartózko- . 
<Íási t?TVet 93,97, � k�csi- A viszonylati tervezés ada-

1

· ágyazatkövek között bukdá- / utast szetetettel ünnepelték ki�asznál�st 104,51 �lekra
l tait gépi úton dolgozza . fel a csolva kell közlekedníök - munkatársai nyugdíjba vonu

telJ��ít�ttük._ :'.\llomasunk dol- BVKH. Ez megköveteli. hogy írja levelében Kocsánll Ti- lása alkalmával. gozomak hibaJából az első az állomásodc Leliesen tiszta és bor. - Röi· '-'"f"'I rnpn/t·· .,6- * 
ne�edévben egyetlen _bal. oontos tervada.tokat "készít.se- dik a nam.1 nvá.ri foraa.lom. ..Vác állomáson a téli hóna-
e&<;hmk s� volt. '!'-z allo- nek a szállító válla'latok- A müszat· dol11ozói azt kérik pokf•"" 47-50 órá.t is elért az 
m�t mu_n�an aze�t . van kál együttműködve A pécs.i ai metékesektől. ho11'1J beton- ideaen kocsik tartózkodási 
m�g . javitam való, hisze� a igazgatóság fori:?al.mi osztálya lapok lefektetésével addia ideje_ Nem kell maayará.zni. 
�rc�usb'.111 megtar�tt allo- ezért követeli meg a tervadat feltétlenül készítsé�- el n mun- m,ennuire há.tránuos ez a nép-
mas;izsgalat a.Lka-lmával 4-es bei<'lentöktől a lehető leima- kaiárdákat''. Qazda.sá.a szempant;ából - ír-
osztalyzatot kaptunk. m,obb Pontosságot _ olvastuk * ja Pintér Lajos,, - Az ál!o-

Allomásunkon megalakult Várnai Lá.szló levelében. N�enn-éKl' évi sz.olgálat más vezetői intézkedtek a.z 
az első szocialista brigád, . . _ * •�- ru· Fod= ideaen kocsik 11uorsabb to-

A D U ·z d k ns4 
u .... n ment nYtl.!( Jba v, vá.bbítá.sá.ról és márciusban Lencse ZoUán forgalmi szol- ·k· . • . e 
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• : József. a taoolcai pályafenn- ma'r 32_8 o'ra'ra cso··kk-•~"'--'k gálattevö vezetésével. A t.er- ru e1.o1a .. a.. ma.va _a . vaa?'- �,.,..,....., 
. . . • n11ok kőzott •n.em epitették tartási főnökseg zalaszentgróti a kocsiá.llá.si időt. Ezt az melesi �1acskozás elfogaata 

! 
mea a munka;árdá.kat. Ez iaen · Pál.vamesteri szakaszának dol- eredménllt nié11 ielentősen ja

azt a Java,slatot, hogy Bog- sok nehézséae;t okoz a déli gozója - olvastuk Markos Jó- L·íta-ni a,kariák". 
1itir úijcs málházó kiváló műszak dolaozói1lQlk, mert az zsef leve.lében. - Az idős vas- * 

Naro,ob:b gondot kell forcli-
t.md a vonatdk takarítására 
Ba.lat<mfüred á.lLom.ás<m - ír
ia Kiss Lajos. - Aprilis 18-án 
a Balatonfüredről indított 
7239 számú vonat párnás ko
csija p,é-1<.'tául nem volt kita
karít:va. A fülkék szemete
sek. az ülések oorosak vol
tak. A kulturált utazás+. gon
dosabb munkával segítsék a 
balatonfüre.diek is! * 

Otthonra talált Szeaeden a Kétéves a Kilián testnevelési mozgalom 
KISZ-a.lapszen-ezet . - írja dr. 

való cselekményeket, hanem 

I 

Bánkfalvy Gyula. - Június-ra 
légből kapott számokat írtak elkészül az új üzemi étkez
be a statisztikai lapokba. 

1 
de étterme. a.mely az áll,o,má., 

MáJus l-én kétéves jubi1eu- · lott lehetőség atlétikában, 
mához érkezett a tömegsport 

I 
úszásban és tornában. Csak 

kiszélesítésének egyik jelentős · 1945 után kezdték kialakítani 
eszköze, a Kilián testnevelési a . komplex testnevelési for
mozgalom. A még mindig új- mát. Ennek , kezdeti formája 
nak s.zámíÍó jelvényszerző az MHK-mozgalom volt. Az 
verseny ugyan.is 1961-ben, a MHK-mozgalom, majd később 
munka ünnepén Indult el · az MHK testnevelési rendszer 
azon az ú lón, amely az ifjú- időszakában VIT és olimpiai 
ság mellett a felnőtt dolg<l-' jelvényszerző versenyeket is 
zó� rendszeres sportolásához, rendeztek. 
1'!stedzéséhez vezet. Az. MHK-mozgalomban, 

Ho,-yan jutottunk el idáig? arr.iely inkább rendszernek, 
'Miért van szükség a Kilián mmt mozgalomnak volt te
testnevelési mozgalomra? kinthetó, általában hét sport

ágban kellett különböző szin-
A korábbi mozgplmak 

hibái 

teket elérni. Ez aránylag nem 
' ütközött nehézségekbe, mert 
már két-háromsz.orí edzés 
után is bárki elindulhatott a 

A Magyarországon eddig próbázásokon. 

1959-ben megjelentek az réai klubja. heluett éi,ül. Naau 
MSZMP sporttézisei, amelyek I$tván állomásfőnöle mea
a tömegfoglalkoztatási formá!k wéne a fi4taloknak. hoau eb
között egy általános jelvény- ben az ;J)illetben a KISZ is 
s:zerző mozgalom • bevezetését helyet kap. Meakapjá!k az 4!
írták elő. Ennek alapján ke- lomás teLevízióját és szocialis
rült kidolgozásra a Kilián tn meaőrzésre veszik á.t az 
testnevelési mozgalom sza• eaész heluiséaet. 
bályzat-terve.zete, amelyet * 
1960 nyarán háromhónapos A taJ>Olcai fűtőház dolgozói 
nyilvános vita követett. A vi- második nero,edévi termelési 
ta során elhangzott tapaszta- tanác&kozásulron megtárgyal
latok felhasználásával az ták: a zord tél okozta szállítá
MTST elhatározta, hogy 1961. si lemaradás oótlásával kap. 
május l-én bevezeti a Kilián cso'.a:'-uOS feladataikat - olvas
testnevelési mozgalmat. tuk Da.nos József levelében. 

Széleskörű szervező munka Elfo�adt� a tanácskozás hét 
indult a mozgalom jelentősé- szocialista brigád oklevéllel 
gének és szabályzatának is- való .iutaJmazását. Kiváló 
mertetésére. A gondos szer• do.lgozó o!clev_ele_!; és jelvényt 
vező munka eredményeiként 13 dol11:ozo reszere szavaztak 

* 

19�3. MAJUS 1, 

;\éhány sor egy fiatal '" asulashoz 

Január tájékán törtém:, hogy ön és egy hasonl6 korú ÚÍ-rM 
összesúgtak, nw.;d megmosolyogták Karcsi bácsit, az öreg gép• 
kís�röt, amü:rt nyakában bakenc,sszí;ra fűz-ve, ila/lY fekete 
fasip csüngött. 

Mi tagadás, van is valami de� abban. hogy ide-oda 
leng az a frá.ny4 sip, mint „pap nyakában a 1.ereszt". 

Fiatalak, jókedvűek - oda. se neki -. derüljenek -. gon• 
doltam. 

Ez a kls jelenet csak most, néh<i1J.y nappal ezelőtt jutott 
es,,..embe, amik.or ö-n a kocsik közé lépve, össze akarta a.zokGt 
aka.s,,,,ta,ni. ügyesen, .szabályosan lé7)ett be. A gép ói,a.tosan tolt, 
sőt a k.ocslsor -m,egállt. mietőtt az ütközöl- összeérte>k volna. 

Láttam, füttyje!zést akart a.dni, úgy, ahogy kell, mert 
i,lyenkor más mód al.ig van az i:nformá.ció közlésére. Kereste 
a sípot . . .  Egyik zsebbe is nyúlt. a másikba is, cle a:. csak 
nem került elő! 

Nyomás! - kiá.ltott teletOTotkkal. Kivételesen meghallotta 
a mozdonyvezető. Ekkor jutott eszembe Ká.roly báesi. a ba
kancsszíj. a. síp és maguk ketten, derűs ji4talok. 

Kis dolog, de szóra érdemes/ A j,elzösip a vasúti szolgá.lat 
egyik nélkü.lözhetetlen eszköze, sokszor élet- és vagyon.biz
tonság öre. Nyakban csüngve, vagy m<Íshol. de keze ügyében 
kell Legyen a vasutasnak.. 

Ugue igaz? 
-lyf-

- Héza.it nélküli felépít- - Két pálya:!enntartási dol-
ményt létesítenek Szombat- gozó újszülött gyermeke ré
hely és• Na,;ykanizsa közöit. szére tartottak névadó ünnep
A munkálatokat májusban séget Taoolcán. a vál"osi ti.
kezdik meg a vasútépítők. nács egyik ízlésesen dekorált. 

- A múlt évben újaihb tíz- helyiségében. A családi ü:n
ezer fővel csökkent a vasuta- ner.iséi(en a mo2JZ3,lmi szervek 
sok létszáma a Néme; Szövet- és a pályafenntartás vezetői i.• 
ségi Köztársasá11,,ban. Ezzel jelen voltak. 
sz:mben _az _ _  i�eg:n munka- - Eredményes munkát -,,,;_ ero az elozo e\7 ';;,90-ről 9420- · . 
ra emelkedett. Az idegen aezt!!' a� első _ne1111e�_vben 
munkaerőt � tolatásoknál és a 

I 
Als<>?rs �no-n� 

.

dolQOzo,. A 

va.súü műhelyekben alka!- K-?Cs:.tartozk�-?-5lxm 100, _a 
mazzák. ktcs,kil�na.lasban . • ped!a 

_ A 11a.aukanizsai ,:a.suta.s 1 103.29
. 
sza:uiléikra tel.,es,tettek 

színiá.tszók a kfü:,eimúttban si- , a. tervet. 
ker·rel mutattá.1r. be Timár 
F:de: Hajnal előtt című szín-
művét. 

- Három évrn ítélte a Hun
gária-expressz összeüt/közésé
ért felelés forga1mi szolgálat
tevőt az NDK oottbusi ke
rületi bírósái:!a. Mint annak
ideién közöltii'k. az összeütki:>
zésnek két halálo,: áldozata 
volt, 31 utas pedig kisebb-
na;eyoob sérülést szenvedett. 

- Három újszülött névadó 
ünnepségét tartották a közel
múltban Debrecen állomáscln. 
A bensőséKes ünnepséget az 
állomás szakszervezeti blzott
ságá és nőbil:l>tts4ga szervme. 

- GYimesi János főintéző, 
forgalmi SZOU!álattevő veze.. 
tésével ��ocialisita bi.iJ;(ád ala

'".kult Bala«m:füred állomáson 
A s=�alm.asan doTu;[ozó bri� 
gád máris kiemellredő ered
ménveket ért el az áPrilis 4-e 
és máj1.1s el$eie tiszteletére 
indított ünnepi músza.kba!ll. 

- A má.rtírh11.ldLt halt SJla
nuol kommunista vezető. Ju
iian Grimau 11€-Vét vette fel a 
Miskolc tiszai i,álva'Udvar<m 
Zsámba Lá.sz;!ó szocio.1:ista. Mi• 
aá.dj(I,_ 

- A neg._y ma«:var iakobi
nus !költő, Batsányi János szü
letésének 200. évfordulójára 
készülnek szülővárosában. 
TaPOlc?- Az előkészületek-
ből. valamint a május , 5-e és 
12-e kö-t:ött mezendez,é.<;:re 
kerülő jubileumi ü.nneJ)Ségek
böl a taPOlcali csomópont vas-
uitasai is ki veszik részü'ket. 

, A Hivatalos lapból 

_,,_ Hivatalos u,,pból a ,,,,.,i.. 
sz<wv,,..,et! bi2otlsá.gol< e.s a doi· 
gozók figyelmébe ajánljuk a kö• 
vetikezőket: 

1 ,5. számból: 132/1963. TH,ká,•• 
s6g. A lak.;sügy! <oljárás szabá· 
tyozása. 

!09 005/1963. I/2. e. Felvétel 
a Fe!sófokú Yasútforgalmi Tech
nllmm napp,all ta-.ro:iatéra "" 
1963/64. isl<ol<ll évre. 

108 610/1903. Al. e. Felhívás 
a háztartási tüzelőellátás-baol 
réS2t vevő igényjogosultakhoz. 

A szediesztőség üzeni 

Rof!iman<i Józsd Ve�prém 
v-a-raány, Szilád! Sándor. d1• 
Bánkfatvy Gyula. Tótka K�ro!y 
Szeged, Vá:mal László Pécs. Mu
r.'a! Gliborn-é Hatvan, Bold'�ár 
Gyula Békéscsaba, Szelle Ferenc 
Szob, Fok! István, Kocs.lrdl T 
bor Budap�. Pintér LaJ<>& 
Vácrátót, Markos Józset Zela
egerszeg, Bognár Károly. Dane1 
József Tapolca: Leveleiket !,t
punk anyaqaiho:,: felhasználjuk. 

Urbán Józset Sétoral]aújhe!y, 
Szelle Ferenc Swb. dr. Bánk· 
fal'Vy G�"Ula Szeged, Na-gy Antal 
Törökszentmiklós: Leveleiket il• 
letékesekhez továbbítottuk. 

F. Barna Debr�n: Felel6t!en 
ráqalmazással · ne foqlalkozzél<! 

'.rendezett jelvényszerző moz- Az MHK kezdetben teljesí
galmak i lyen vagy olyan okok tette azt a feladatot amit kel
i1;i�tt nem tu

. 

dt_ák teljes t;1_ér-

l 

�ett. Tehát ekkor �lőrelépést 
tek1g beváltam a hozzaJuk Jelentett. Kés".lbb azonban el
fűzött reményeket. A fetsza- laposodott ez a mozgalom. 
badul'ás előtt ugyanis csak Egyes sportvezetők a tervtel
�portági jelvényszerzésre nyí- jesítés érdekében már nem a 

1961. december 31-ig, tehát a =· 

raj t  évében 376 ezer jelentke
,.Április 16-19 1cözött nérm- - Az NDK witte-nberm, ja.-zőből közel 30 ezren szereztek 

jelvényt. 1962-ben már 12() 
MAGYAR VASUTAS 

ezerre emelkedett a Kilián 
jelvényese!k száma. 

Nem az MHK folytatása 

naiio., ta.nfolvamo,n vettek vítómúhdi,ében a vasúti ko-
részt Szegeden a szakszerve- esik külső toló4jtóit eddu, 
zeti bizottsáaok termelési fe- heaesztett-ék. Eau sz,acia.lista 
1.elősei - tudósít Tótka. Ká.- b·riaád ja,va.slatára jövőben 1 rolu, - A tanfoluam, melu- az ajtókat ragasztott el;á.rás-

Felelés szerkesztö: Gulyas János 
Fele.16s kiadó: Szabó Antal 

Szerkesztőség! 
Budapest Vl„ Benczúr u, ,1 

A BVSC birkózói nyerték 
a KISZ Kupát 

. A Budapesti Birkózó Szö- KISZ KUP A 'l>ándÓrserLeaet 
'vetség és a KISZ Üjúsál(i sza- a. BVSC if;úsá.(li csnoota. nuer
badfo�ású KISZ Kupa ver- te 16 i,onttal. az FTC és a 
sen.vt rendezett a Ganz-MA- Törekvés előtt. A BVSC ver
VAG Dele.i utcai kultúrt.er- senyzói közül •. a nagyon te
mében A három szőny�en hets,éges Fla.schner szerepelt a 
megrendezett versenyem 157 legjobban. vala.me.nnYi mér
fiatal birkózó mérte oosze 

I 
kőzését kétvállal nyerte. Ha

tudá.sát. sonlóan szerepelt Csepela. a 

nek haJ.laatósá.aa. Bá.c.-Kis- saJ. készítik. Telefon: városi: 424-lH. 
üzemi: 39-77 

já:k, hogy a Kilián testnevelé- auéből au-űlt össze. bővítette a. főnöksé,:- valamennyi pálya- TerJes2ti, a Népszava Lapkiadó 

Sokan még mindig azt vall- kun, CScmgrád és Békés me- - A váci t1ályafennta-rtási 

1

1 

•si mozgalom az MHK folyta- termelési felelősök látókörét, mesteri szakasza résú vett a Vállalat 
tása. Ez a nézet helytelen, a ta'nubtakat jól hasznosít- máiu, 1. tiszteletére kezde- Budapest vn., Rákóczi úL 54 
mert egészen más elve.ken h.at:iák. maid a mwnká.juleban" • . ményezett ünnepi �űszakban. Szikra Lapnyomda 
épül fel, mint annak idején r,, ... ...., ................................. ....., ............. _ .............. _ ........ ,_...., ......................................................... ...., .......................... -.............. -................................................. .-•.. , .. .. 

A csapa,tversenvt és iau a TörekVés versenvzőie i<'1. 

Bulgáriába utaz�tt 
a vasutas birkózó válogatott 

az MHK. Nincsenek s2lintek, 
rendszeresebb a részvétel, jó
val több edzést kíván a sport
ban, s ugyanakkor biztosítja a 
fokozatosságot és töl>boldalú
ságot is. Ezért türelemre, kö
ve1>kezetes munkára van szük
ség ahhoz, hogy a Kilián test
nevelési mozgalom a felnőtt 
dolgozók körében is úgy el
terjedjen, mint az islkolákban. 

1963-ban a sportkörök ve
zetöine.k, az üzemek, vállala
tok szakszervezeti bizottságai-

A Ne-mzetközi Vasutas versenyző);: !képviselik Plov- nak, KISZ-szervezeteinek ar-
Sportsrovetséo (USIC) május füvban: Aiker (BVSC). Hódos ra kell törekedniük, hogy mi-
2-� és 5-e között a bulgáriai (Debreceni VSC). KáJai nél több ve.rse.nyzési lehetősé
Plovdiv városban rendezi me� (BVSC). Varaa (DVSC). Tarr get bi�tosítsana� 37:°knak a 
a vasutas birkózók nemzet- (BVSC) Kovács 1DVSC). Hőh.n dolgozoknak, akik reszt vesz
közi kötöttfogású bainoksá- (Szegedi VSE\ és Reznák (Ceg. 

\ 
ne.k a Kilián-mozgalomban, 

a-át. A találkozón a magyar lédi VSE). akik célul túzt.ék ki, hogy 
vasutas válos?atott is részt 

I 
Bírkózóink ái:,rilis 30-án megszerzik a jelvény valarne-

-.esz. Szinei.n:ket az alábbi utaztak el Bulgáriába l lyik fokozatát. 

Ő R H Á Z  

- Hová megy a sz(l.bad napj,in János bácsi? 
- Dehogy megyek él!. el. Most 'Cégre VG?l 

kivel sakkoznom.. 

IPARVÁGÁNY KISZOLGÁLÁS 

- Vég,'e megjött a nyersanyag és ntég • 
kiMkodássa.l sem 1-cell bajlódni. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 

YIL EVFOLYAM, te, SZAM Ara 40 fillér 1963. MAJUS 111. 

„A szakszervezetek egész tagságukat vigyék 

harcba a szocializmus teljes felépítéséért!" 
Befejezte fan6cskoz6sát a szakszervezetek XX. kongresszusa 

Négynapos tanácskozás után 
I 
dette: .,A szakszervezetek 

befejei;te munkáját a szak- egész tagságukat vigyék harc
,aervez.etek XX. kongresszusa. be. a szocialízmU3 teljea fel
A 2,700 OOO szervezett dol�zó l építéséért!" 
Dl!'Vében <imresereglett küldöt- A beszámoló, a hozzászólá-
41elt feleUíaségtól áthatva von- sok egyaránt tükrözték azt az 

8-lirYI :Mllll.,., a SZOT elnllke mepyll6 b-Mét mondja. Mel-
1"te"lellllr•H JUdár .Jánoe, aa JIISZMP K6sponu Blzottsi,:'21&1: elsli 
....... a � elnöke, ba11'61 Bn&ty6 .JAnile, a !IZO'r 

fGtltk.Ara 
OllTI :roto ... Vlgovs:dd P- fetT.a 

tak mérleget a XIX. kong
resszus óta megtett útról, az 
előző kongresszus határozatai
D&lt végrehajtásáról 

Mint Kádár elvtár1 nagy 
'81eot&!éell hozzás7.6Jásában 

"4l1tf majdnem minden 
alapszervezeteke n múlik. 
üzemekben, az intézmények
ben, a munlcahel11eken derül 
ki végeredményben, hoflll 
mennyire hel11esek és étetre. 
vaJóak a felsőbb azervezetek 
határozatai. Mindezek csak 
annyiban valósulnak me11. 
amennyiben az alapszerveze
tek képesek ezek végrehajtá, 
sára. Ezért kell a sza1:szervP• 
zetelcnek az eddiginél több 
gondot forditani az alapszer
vezetek munkájának segíté, 

1 
sére és erlenőrzésére. 

De bármicy-en lelkesek é8 
hozzáértők is a szakszervezeti 

1 bizottságok tagj,ai, nem érhet
nek el teljes 11:ikert, ha a ha
tározatok végrehajtá5ában 
nem támaszlrodnalk az akti
Visták sokaságára. Csakis a 
társadalmi munka széles körű 
alkalmazása teszi lehetővé, 
hogy eleven és hatékony kap.. 
csolat elakl.tljan � a szerve
rett dolgmók és a választott 
testületek körott. Csak az 
ilyen módszer teszi lehetővé. 
hogy megismerjük a dolgozók 
véleményét, hangulatát & 
gyara �tséget a-dillllK prob
lémáik megol� Ez a 
módszer egyedtili útla annak, 
hogy a szakszervezeti munka 
a nagy nyilvánosság előtt 
folyjék, emltal a dol�k 
még több bizalommal és re
gítókészséggel legyenek a 
s,z,erve7ietek murnlGija iránt. 

Néhány hónappal szakszer-

A nemzeU<!IZI gyorsvonatokon f.prll.1.1 Zll-a óta 1lJ egyenrnhAJuloban teljesítenek swlgálatot az lrtask!M
r6k. �ünkön Sz.Gnyl KJ.ti és Brém .2va búcstU Intenek a Keleti plllyaudvarr61 1Jldu16 wtener-Walzel" 
egyik. hl.lókocs!Ján.ak ablal<iból (l',rn Foto - .L&jos GyörJY felv.) 

Bővült a ½o/rOS Önkéntes Támogatási Alap által nyújtható segélyek száma 
A forradalmi munkás-pa

raszt kormány 1963. január hó 
l-től a betegségi biztos!básl 
szolgáltatásokat bővítette. 
Több, eddig a fél százalékos 
Önkéntes Támogatási Alapból 
biztosJtott segély fgy betegség! 
biztosítá.;i szolgáltatássá vált. 
A szakszervezetek központi 
vez.etósége e2Jéo.rt ezek helyett 
a fél százalékos önkéntes •rá
mogatási A111.p segélyeit a.ll 
alábbia:kkal bővítette: 

1. A 1111em1ekbénulás utáni 
húdés és Little-kórban szenve
dő családtagok kórh-izi 
(gy6gyintév1tl) tú.lápolá.sát ,z.z 
eddigi 90 nap hel11ett időbeni 
korlátozás né�ül vállalja. 

2. A házi ápolásban része• 
nlUl tbc-s betegeknek, ha a 
napi táppénzük a 40 forint:,t 
nem éri el, segél11ként ol11an 
összeget folyósít, amellyel na
pi táppénze 40 forintra k.iegti
szül. A kiegészítő segél11 le<,• 
ki8ebb összege napi l forint. 

J. Eg113zeri sor. forint �t
�lvt biztodt minden olyan 

dolgozónak, a.1d megszaklti;, 1 ja be, vagy a táppéroJét meg• 
nél:kiil 180 napig táppénze, á'· volnták. 
lomán11ban oon. A táppénzldmerítés utáni 

4. Eg115;�ri S� forint �- egyszeri 500 forintos segély is gé_lyt .nvu1t a táppénzi.gényéi megilleti az üzemi balesetet lci�ntett dc�ozónak, ha Ieg- sz,envedett dolgozót, ha leg• aláb�, 180 napi munkav!szon11 alább egy évig megszakítás 
�lapian járó táppénzigénye nélkül táppénzes állományban ;árt le. volt és munkaképesnek kiír� , A ,180 n�pJ meg,szaldtatlan jálk, vagy az állapota klala
�ppenzes 100 ,és t,áppénw�é'ly kult és betegáll,ományban to• kimerítkse után adható egy-

1 vább nem tartják szeri 500 forintos segélyt kére• · • 
lem nélkül folyósítják. 1 Tájékoztatásul közöljük, 

Az 500 forintos egyszeri se• h,ogy minden dolgozó, aki ez 
gély annak a beteg dolg1Jz6- ideig a fél SZbza.lékos Ön/dn• 
nak, aki már egyszer Kapott, tes Támogatási Alapnak nem 
újból csak akkor adható, ha tQ.Jja, az alap tagjává válhat 
az előző segély ldadása óta még akk.or is, ha :1 vasúttól 
hat hónap el1e!-.:. illetmény nl-iküli nabadságot1 

Az 500 forJ.ntoe egyszeri !'le• van. Kérelmére fél százalékai 
gélyt csak a szakszervezet ÖT A-tagságát a szak.szervezeti 
társadia.lombiztos!tási tanácsá• bizott.ság társadalombiztos!tá
flak engedélye alapján lehet si tanácM - ahol nincs, ott a 
kifizetni. szlllkszervezeti bizottság - el-

A szakszervezet társadalom- fogadhatja. Ké-relmével szo'• 
biztosftáSli tanác..s.a az egysze, gátati főnökségének VSZT 
ri i;egély kifizetését nem en- üflllinNzóJéhez kell fordulnJ; 
gedélyezi, ha a beteg dolg-0� aki ,-klew, fdviláQ'Osíid.&ml 
az orvos utasításal:t nem tart• s.zolg� 

Új kö.ntöshe öltöznek 
a Bódva-völgyi állomások 

�: ,,M egá.liapltható, 
1aoen, • m4gJ1ar naktzerveze
telc XX. k,ofl,gresszusa hasz
tlOI, jeleml!a hozzájárulá8 a 
laGQljlllr .ua.kszervezetf mozga
h tot,ábbf feftMéséhez, a 
�!Mm fol11ó szocialista 
lpfU.hn. Reméljük, how ha 
CNlc .szemi11 mértékben i&, de 
l&azzá;árulás lesz a nemzetközi 
-1111fflká1011ztál11 vtlágmérete'c
N'II f�ó harcához." S ez az 
�tat kell, hogy prog

eltökéltséget, hogy az ered
ményeket és a hioá.kat ismer
ve. olyan határozatok szüles
senek, amelyek a cJél elérését 
eredményesen segíthetik. S a 
szenvedélyes Vitában született 
határozatok négy évre szabják 
m� legfontooabb ten.nivalóin
ikat. l!'.15 hcs:Y a határozatban 
foglaltcitat dolgozó népünk 
javára sikerre vihessük, ahhoz 
- mint Brutyó elvtárs beszá
molójában mondotta - fon
tos, hogy a szervezeti erőnket 
hozzuk még jobban összhang
ba azzal a politikai tömeg
befolyással, amellyel a szak
szervezeti mozgalom eddig is 
rendelkez:ilt. 

vezetünk VI. koogresszusának Az 1960 óta fdlyó Bóda,.,völ-
1 

másig. (Szin állomás új neve: 
határomta utár 1ehát meg- fllli _p�yafelúj(tási munkálatok Jósvafő-Aggtelek.) 
hozta határozatát a szakszer- az idén befeJeződnek. A mis- A festöien szép vidék meg
vezetek XX. k.ongres.szu.sa is. kolci igazgat� A11Ytelek növekedett id�enforgalma 
Az elkövetkezendő négy év- idegentorgalmá.nak fejleszt.ése miatt vá1t szükségessé a név
ben ezek Végrehajtá:m kell, érdekében ugyanis meggyor- v.áltoztatá& Ezzel ugyanis 

vételi épület átépítését is. Oéi• 
szerú lenne például egy olyan 
felvételi épületet létesíteni, 
amely a vasút és az autóbusz-
közlekedés, utasforgalmát egy. 
aránt .ki.el égi tené. 

ftmja legyen minden szak- � A szakszervezeti mozga
llZel"VeY.etl fwlkclonáriusnak, lomnak szinte nincs olyan 
ndllden szakszervezeti tagnak. megbeszélése - mondotta a 
Amn munkálkodni, hogy mint l fótitkár elvtárs -. ahol ne 
a kongresszus jelszava hir• mondanák el, hOfll/ minden, 

hogy ké,.,,..,.,,4 a vasutasszak- sította az építést. A május 
.-- 26--án életbe lépó menetrend-57-erveze1: fuM.d0111áriusainak, ben már lehetóvé válik ezen 

aktivistái!'ak. tagságának fel- a vonalon is a menetidó csök
adatát. B1zton reméljük, hogy kenbé:se, valamint négytenge
ezek végrehajtásában a srer- lyes kocsik közlekedtetése. 
vezett vasutas clolgorz.ók több, A Boreod-expressz az új 
mint más.!élszá=re9 tábora, menetrend életbelépésétől 
a tisztségviselölc tfziezrei oda� munJ<aszüneti napokon Buda
adóan munkálkodni fognak, pestről közvetlen kocsit to'Váb
hogy minél közelebb hozhas-

1 
bit Jósvafő-Aggtelekre. A 

suk közös célunkat, a szocia- közvetlen kocsit Miskolctól is 
lizmUs teljes felépítél!lét. gyorsvonat v.Lsz.i a cé'Já:llo-

Ankét a korszerű üzemszerrezésről Ismét találkoztak a versenytársak 
A szegedi tga�atóság runké- hető legjobb hasznos!tá9át. Néhány éve párooversenyre berényi állomástőnll'k mondott 

t.ot rendezett a vasútállomá- llyai módszer a köi,ponti el- kötöttek szerződést Gödöllő és köszönetet a vendéglátóknak. 
IIC6: ü2Jemi terveinek· és szer- fuvarozási rendszer bevezetk- Jászberény állomá!'I vasuta.sa.i. Pintér Lajos 
Ve7Jé5ének elvi és gyakorlati se, a kibernetikus lrocsiintézés l A versengés jó bamtsághoz 
kérdéseiről. Részt vett az an- kísérleteinek folytatása és az vezetett, s ennek nyomán a 
kéton Lindner József vezér- állomási tizemi tervek kidol- jászberényiek tavaly ősszel 
l!gai:gatóhelyettes, a társlgaz- gozása. vendégül lát'".At: a gödölló! 
llltóságok ké-pviselói, a Va. E feladatok m."goldásához vasutasokat. 
llti Tudományos Kutató Inté- adott scgftséget a beszámolók 

Távközlós 

tiszteket avattak Szin jl)omison ellire llssze.szerellk a vl.gi\nyokat ea k6tzen aúl
lit.Jál< ki & bei,plt& hely&., 

(MTI Foto - Blrg& Arp'4 fe�) 11et tölbb munkatársa és a na- során dr. Mészáros Pál, a A:r. a!kkori lát�tást április A Ti&ztképz:6 Intézetben 

IY<>bb állomások vezetői. VATUKI Kossutlh-díjas fó- 28-án viszonozták a jászberé- 1962 február;á.ba.n kezdődött 
A megnyitó' előadásban mUlllkatársa, aki a vasút nyiek. Gödöllő állomáson ün- a távközlő és btúosító beren.- egyértelműen meghatározták Az állomásra érin� utasok 

Boraodi János, az igazgatóság üzemsziervezésének néhány nepélyesen fogadták a látoga- dezé� �ztképző . tanf�l11am. , az aggteleki barlangvidék cél- és a kömyék lakói a tovább
vezetője a vasút növekvő időszerű problémáját ismer- tókat. Bemutatták a vendé- A vizsgakat aprilis �epén I forgalmának vasúti irányát. utazáshoz a MAVAUT-jára
ná:llltásl feladataival fogls.1- tette. Szappanos Géza műszaki gelmek a s:wlgálatl helyeket. tartották meg. A tize-not hó- · Maga az állomás is új köntös- tokat veszik igénybe. A jelt!?l
lrozott. Többi között elmon- főtanáCS09 az állomási üzemi Az elektrodinamikus berende- na.p?' tanfolyamon 29 hall- be öltöz.ik. A peronokat kiszé- leg;_ felvételi éptilet már nem 
dotta, hogy a műszaki fejlesz- munkaterv készítésének gya- zés kapcsolóházában Som Já-

ga_(0 
.. �S{l/ÍZott 3·8.3 _átlaggo.f- lesítik. az állomás világítását fel� meg a lrulturál,t u.tazás 

tés, a beruházások csak a korlati kérdés_eivel, !oglalko-1 nos műszerész tái'ékoztatta a 
Kozuluk négven kitűnő, ne- korszerűsítik a várható nagy követelményeinek. A kedvező 

Pl'Oblémák egy részét oldJáJf zott. Dr. Jenei Kalmán az , • 
'!!len pedig ;e!es eredményt forgalom za�artalan lebonyo- utazási feltételek révén 

Illeg. A döntő feladatok vég, üres és rakott kocsi áramld- vendégeket a korszeru beren- ertek el. lítására új vágányhálózatot ugyanis vá.i:}lató, hogy már 
rehajtása a dolgozókra vár tok gépi feldolgozásának el- dezé9 működéséről, Később A ti&ztava.tá.sra md;us else- épírenek. ebben az évben is llOkan kere-
lcen fontos, hogy emeljék a osztásának és továbbít.ásának megtekintették a gödöllői kas- :le előesté;én került sor az Jósvafő-Aggtelek mellett sik fel az aggteleki barlanc-
CUdaságl vezetés kulturáltsá- kérdéseit Ismertette. télyt és a parkot. Ebéd ut.án intézet előadótermében. Buj• megszépülnek a Bódva-völgy vidéket. 
lát, javítsák a munkaszerve· Az a111kéton az elh.ang20tta- résztvettell< a gödöllói vasuta• na Kálmán tamzékvezetc5 ta. többi állomása! Is. A núskolci Az új menetrend életbelépé
a&t. Az ankét ennek jelentő• kat Lindner József vezérigaz- sok máju1J 1-i ünnepségén, nár megnyitója után Harmati igazgatóság tervei szerint még sétől az út Budapestről egy 
*ére hlvta fel a vezetők fi• gatóhelyette!I foglalta össze. majd az Agrártudományi Sdndor vezérigazga.tóhelyettes ez évben minden állomáson nap alatt is megjárható. A Ke--
lY'!lmét. Rámutatott arra hogy az ,s-l mondott beszédet, majd Kun nagyszabású virágosításra, fá- leli pályaudvarról 7,03 6rakar 

A szegedi Igazgatóság terO- mertetett tudomlnyos ered.mé- E111Jetemet látogatták meg. , Dezső, az intézet tgazga.tója sításra kerül sor. induló Borsod�:rprq,z már 
letéai a forgailmi és a keres>- 1nyeket a gyakorlatban kell A jól sikerült látogatás zá- olvasta fel a kinevezési ren- A megnövekedett idegen- 10 órakor megérkezik Jó&vaf{r 
Jr.edelmi szolgálat olyan ú) 

1 

hasmos!taru. A tervszerűség róakkordjaiként este részt vet- deletet. A 29 hallga.tó kózűl forgalom nemcsak a vonal
\ 

Allf1telek állomásra, s 17,07 
munkamódszereit kell alkal- javítása alapvető követelmény l tek a vonatkísérő laktanyában hármat fóintéz6vé, n11olcat korszerűsítését, az állomások órakor \'laszalndulva. 20,08 
'!llazni, amelyek lehetővé te- a szállítási kapacitás kihasz- rendezett táncmulatságon. Bú- főtís�té, ttzenn11olcat pedig virágosítását követelt meg, órakor érkezik a Keleti pá--
lák a szállítási kapacitás le- nálása szempontjából. csú:i.áskor Muhari László jász;- tisztté neveztek Id. hanem a jósvafő-aa&tele-ld fel. l11aud'!4n-a. 
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lngajáratok az új menetrendben 

Bizalmiak - á bizalmi munkáról 

A MAV legutóbbi felmé- té"ével. már a múlt éYbcn mo'.oros ingaszerelvényt is 
rései alapján BU,dapest kör- történt inih.kedés. A moz- üzemeltet a MAV. Ezt a sze
n}-ékéről munkanapokon 1 1 0- donycserés ingaszerű közle- relvényt a vpnat elején és a 
120 ezen-e tehető a fö,·ár-0s- k�l egy idob-en kísérle- végén ·e.gy-egy ABb Hpusú 
ba vasúton utazó do)gozók I tek folynak a személyszállító motorkocsi továbbítja. S mi
száma. Ennek mintegy két- vonatok toltmenetben törté- veJ az ingaiorgalomba beál
harmada a reggeli csúcsfor- n.S köiJekedtetésére. Az első 1· lított ve.zérlőkoc�ik villamos 
galmi időszaikban utazik. ilyen szere!Yényt 1 962. szep- \-ezé11ésre i� alkalmasak, szó 

Eze-kután nem nehéz meg- tember 17-én állították for- van róla, hogy alkalm.azá
. Hatan ülünk az szb parányi munka,·ei-seny szervezésében, ' hiába. -Cs a dolgozó mit  tát, állapí4"ni. hogy a legnagyobb galomba a /Vy-ugati  pálya- 1 sukat a komárom i és a hat-
1:·odah�_lyiségében. _ Délt�tán J a  lcbonyolitásban való részvé- 1  i-agy mit hisz ?  Azt. hogy 2 prob�ét:�t a reg.gel':n,l.-znli udvar és Monor között. I

I 

ntni villamosított vonalra is 

Látogatás a Keleti ""'S<$alii l.ocsÍ.'J§Olgálatnál 

\an, kozeleg a mll6zak vege. tclben. Ha kell. harcol a dol- i s:akszen:ezet nem tud oda- 1 beszállitas okozza. Mivel az A :kísérleti szereh·eny ked- kiterjesztik. 
- Hogy milyen a jó bi,al- gozók érdekeiért és soha nem j hat ni, hogy megfelelő munka- üzemek és h.iYalalok mun- �·ező fo;:galmi és vcniatá�i I Az ingarendszerű közleke

ml? - kérdez a kerdésrc alkuszik meg, :V11ári Fenne körülményeket biztositsana"· ' kakezdése reggel 6 és 9 óra tápasztalatai alapJ1n az 195:i, dés alkalmazás:i, az elózetes . 
HrU,Sz G yörgy műheiyblzottsá- arról bes,B. hogy még a leg- 1  1 között váltá!tozi.k. a dolgo- 64 . .évi menetrendben a MAV vizsgálatok szerint a ceglédi 
ai titkár. - Szerintem az a apróbb tcendöt i" meg"<'itatja A jogos panaszok orvoslása zók fővárosba szállítása sü- a következő vonaJa.lrnn ,·e- ' és a frijosmizse; vPnal járat-
jó bizal1nl. aki minde nkor csoportja tagjaival. Szerinte a rü ,·onalforgalmat i"ényel . zeli be a gőzYonia!ású inga- sűrűségét az új menetrend-
élen jár a m u nkába n, m unka- jó bi,.almi minden ügyes-ba- politikai kérdés Ilyen zsúfolt for,galom

0 
mel- ren:dsrerú közlekedést: A I ben nem befolyásolja. A szobi 

társai ügyes-bajos dolgait jos dologba bele tud szóln.. Kézról kézre jár egy ciga- lett a budape,;ti palyaudva-' Nyugati pályaudvar és a Yonal arculatát viszont lé-
nemcsak -megl,allgatja és Ha1dú Lajos an:�t beszéi. rettacsomag Gyufa sercen. rok. a jelenlegi forgaln.1.i és Cegléd közötti vonaJon, ki- 1 nyegesen megvéltoztatja . 
.11:::.il/cség esétén a J.:éréM to-- hogy egy b,zalm_i JO munkáJa 1 , • •• •• • vontatá5i módszerek mellett sel:>b mértékben a szobi és Ennél is Jelent-Osebb. hogy 
1.•ábbítjq_, hanem sürgetés né/0 a n:unk_alar�aktol. a ,  csoport- ! Ha.1du LaJos Wr, meg a I telítettek. Peron- és taroló- a lajosmizse; vonalon. Videkl 

I 

az ingaszerelvények hatéko
kül, __ ön_1<.é'.1t _ utá nanéz, nelloqy t�l is fogg es kerteles nelk:Jl : csendet. . , vágány-hálózatult. \"al&mir.� Yisz,onylatban Fuzesa bon y és nyabb k.ihasmalásával - a 
az ugu, �(ezes :•(a kad1on ;i:a/a- 1 kun-0ncl1a - ha kev:.sebb len- , - Az akazasok. kora.!)b_'J.n műsza,ki berendezésük alig 

I 
Eger között létesül in!{a- szobi vonal íáratsűrílését is hol a. iril rokrac,a t-eken,enyes I ne a gond. a problema. ha a kaptak bakancsot - rr.onil.ja bövúlhet tm-áil>b.' E?.ért más re.ndszetú kózlekedes. A Bu- figyelembe \'é\'o - az in-ut_vesztöjé b-en .. :. A jó_ b.iza l m i

, 
b,�almi __ n_Yugod;abb körülm�- : -:-· de néh<í_ny é�':. ezt a. ;ut! 1 - módsrerhez kellett folya- dapest környéki forgalomban gavonati közlekedés kiterj�sz-kerdezes nelkul 1s _rud;a. ki: 1 nJ_ek kow_lt do,gozh3;bna,_ J7 1 ta.st elc-.elí_ek to,unk. Az el- modni. r,égy-, FúzeSllbo11y és Eger I tésé,·el Budapesten öt gőz-

nek 1111/!!�n otthom, csa.lad, 1 
n_; cgese11 Jobb munkat Yegez-

1 
n'.ult ke111eny t2lrn �oks:or Az uta.sáramlati felméré- között kéttengelyes kocsfk I mozdony és két szerelYény, probléma;II: :·an. füi rcol_ 7 hetne, . . . . ' r�r�,g suppedtl'm a �ob_a n, a. se.k eddigi tapaszta!a,tai azt közlekednek az ingarnnato:,- Egerben egy gőzmozdony és munkakerulok_ elle-n es ma r 'J.

, • -:-_ l\hl�en prool':mak ':ebe- , �:_pom beazo_tt . . .  A valfoke�- mutatták. hogy a budapesti ban. egy szerelvény m€\'.;takaritása kezdet ke::cleten ne me t  11)0nd �1t1k _me,.. . . \-agy _eppe�segge1 ,o7� egy regz rend.el�t '1.!apJa_n fejpáh·audvarokra ét'kező és 
A felsoroltakon kívül egy rá11k lehető\-é. minden . olyan 1-, i:a ns'!-gr'l, �ad�lyozza!- a b1zalm1 mun- 1 '?ieg mn ,s n)egkapiak evro? onnad" induló személyszállító 

amely tarsadalmunl, elJoga- kaJa l ?  - kerdezem. 1 et·re a csi;nu,t, A::ok is. a:ldk vonatok t„l>bsége 1 - -árosi 
---------------

dott s:abalyaira! ellentétes. Gondolkodnak a Yálaszon. 1 futott  l1 e)ylségben, az irány!- •irenveket 
O 

elégit ki 
e

iO\Ez A bizalmiak - K11ti Istl'án, _- l\"éz:e! - probá!ja el,ő- { tóhá:oon dafgo::nak. Ismerek l � • a.t · pál a.udva;o · 
a 

Elk ' ·· 1t h t ' d.k J "f 't tl Hajdú Lc.jos. Nyári Fere11c - k= i meg&zóvegezni a rnlaszt I olyan i-iíl tókezclőt. aki � va-
1 1 

11:' � l
y ·

t 1
. n l>� eSZU a a SZazezre I e O eSZI e 

egye<te,-tően bólogatnak. Hruoz G, örg,·. - Egyet Mm donatú3 cslzmájat kználta � •- en' e '
. egero _e Jese · • , , , 

. - A jó b1za_lm1 a csoport- szabad elfelejteni, h og11_ � _dot- l ad-ásr�. ne� volt �á s::;ü'cit- 1 
!1t· :i �geh_tl =1rg�� vasbetonalJ az EM 2. szamu ;anak a mun/;aban és a p:;!i- gazok a b,;a/nuban lat.1a1<. 1 ge. K, tud;a ma mar. hogy a 1 05�. e . a � . • PI:' 

tikai kérdesekben egyará nt , szr:ks:en·ezetPt és ha a biza'- 1 biza lmiak hányszor tették szó-

1 

cenkent mciulna_k,_ ille.!N_e er-
E' · • f l f , b v�;etője - fúd hozzá az el- m , nem tud ra lamit  elin té;:;n,, i-á - lie lyes len ne fclu!rizs- keznek a szemcl.i:szalllto vo- PU e e em9yar an 

mondottakhoz Bal;i Károly , kbnn ye n á llaláno.�ttanak és a gálni a mu nl,aruhálc es az natok: . • 
i;.zb-titkár. - Pers::;e ez olya n szakszeri;ezetet sz1dJák, /ubá;:;- egyéb JuHa tások helyes elosz- _A 1'1.(_U,(lati f)(t!yaud.va;-Ceg- Ritka eseménynek lehettek I gósablonos módszert, mely 
feltétel, amelyet - mi taga- 1 iatják. tását • . .  Hiába ? Ugy tűni'-c, 1 !ed _ ��otJ1 �ozlek�es meg- ) szemtanui azok, akik az el- 50 szá.za.!ükal nö\"elte a !.e4 -
das - ke �ese,i képesek te ',e- - A javitóm,íhelyben hosz- sajnos igen. 1 iavri:_ását . 1Uetoe;1. a zonarend- l múlt napokban_ részt vellek melé,t. Jól be\'alt az clöfe
s1teni. Igaz. ,e.:, nem kis mér- szú el'ek óta bees,lc a-: eső, Eredmények is \'annak. Xe- 1 s�eru kö�ekedes. maid ké- az ÉM 2. sz. gpiJletelemgyár szített e.lem�·ártás is, mely a 
tékben a s.:aks:en·e.:.ett bi::ott- • kózvetleniJ.l a nlla n ydarukra I h-ány é,·c az akkumu.Látorlele- sobb az mgaJaratok beveze- ,.házi"' ünnepségén. A vasúti •

1 
vas-felhasználást csökkentette. 

ságoktól fúgg. - panaszolja Kutí. - Nem i pen nem kapták meg ;, dolgo- ------------- J rnsootonaljat i;o·ártó üzem- Az elmúlt éve]{ során 500 
ki� ügyről L'a II s:ó_: �- daru ' �ókat _Jogosan megillető Yéd'?'" 

I ben elkészítették a 600 ezre- kilométer n\gán_vt ép,tett.ek 
A bizalmiaké a szó mar tobb embert (kozl11k e11- , eteJt es i talt. Dc ez a proble- dik elemet. a J1,1AV dolgozoi az :ilta-

. gem is) megrazott és hogy sú- ma mar a múlté. eleget tet- Kiváló Az ünnepélyes alkalommal lunk ké;,;zített vasbetoc.ele-
A S,Zll;ksz�n:e:::et 1(1, kong- lY_os'!-bb bal�s!?t

. 
eddia nem lel, a szakszervezet kérésé- megjelent a nagy csarnokban mekból.. A késztermék el-r��sziua1� )S so

,
k s:o esett 1 '  toctént, a_7 k_,zarol_ag a. szeren- 1 nek _. . .  . . .. szállítási teljesítmény Csuha Pát iparági főmér- szállítása 50 ez.er vasúti ko-b';"1-lmurl,rol. . Nem m_ondh�t- cseneh koszonheto . . .  Az <?SZ- · Lat.szo!ag elter!.u,nk a be- . . nök. valamint; Vincze Jó- csit igényelt. Érdemes me.gem-nam,_ hOf!_Y nalunk a_ bi_zalmw- te-rgap�cw�ra úgy h uH.anak vi- 1 szélipetés eredeti tárgyál-0l. De . .  E.r�nyre, ,·�e tett. Szob uef MAV múszaiki fu[el- lileni, hogy 27 és fél millió kat illetoen a . legroc::sasabbak ha r id.eJen az esőcseppek, ' 1smeUem, ez csak . a Játszat. j ál_lomas v�1:1tas3;ma.k_ osszefo- ügyelő. Cza u ner  József, a folyóméter acélhuza.Jt hasza ta.pasztalataml;_. de az el- . hog� _a mu.nkái,al  le kell á l '- � Nem az a jó bizahni .  aki csak ,  �'.15a a �zá_lli ttato _ .. ''�11�;at<_>k- vállaJa.t termell.ési osztályú- nál\unk fel a ,·asbelO:.'laljak ha�lga_t11;1t�tlan . teny, 11ogy _az ni. I'-erdem, ez. kinek jó? . , _  A a sz:,k�zervez.eti ta!!díjat szedi l\'.al, _k':lo_nosen a _  l,obá.nyákl,al: nak vezetiije fogadta a yen- e1készítés�hez. Ugyanakkor a utobbi tdoben esuei·elleto -,a- lnzalmialc. a .,wkszen,ezit be es JuUatia tovabb ké,eoc- A.z ap11lts,ra len ezett 31 �ei d 

.
.. k t 'd éru\ . 6 1:-u?cis m1ttatkozott. 111.a.' r m indent elköeetett ho?y Jem nél!kül. hanem aki ma• ---é- lonna helye .. tt 49 254 tonna arut 

be„e :i • m
f 

aJ
1 11 

n _n.vb st
z -• · • · - · - · · · . . ,,u ,záll't ttu k 1 áll .- k , • 1  a n  ossze og a a a "as e on-I�u_h Ist,:.an s2';en;1t a JO b1- rnUoztassa nak ezen az úld 1t- ,  nak tekint, munkatár,a.: · 1 � . .  1: e_ . �::n:nasun: 1? · al ·-gyártás fonto&Ságát és az ulmrnak oros:zilanresze van a lan alla poton m·nd.eddir. «ondi"át átérzi a pana<·,o'-,t  A lci,;álo szalhta�, telies1l- l , · . 

1 .  • ·� " • - -·· n,- - 1 · ,  . .__ d"· t .. · ....,,,._ e1mult e,·ben e ert na;g;vsze-
j és ahol lehet, erről hírt i� ,d meny e ere-se,...,n on o res„w,. -:. · l;: .. .. .. . . 

. 
. . . . . 

.
. .  _ 

Tisztázzunk 
A magyar sza�zerve;�,ek i:an a má�· jól működő !'_ZOC}a- ru sve,:eket. . . . 

, 

1 xx. koni!reS>S?.usán is eu i�h- !�sta bi;gadoknak. Aprilis - A_ fünál , JOVal olcsóbb _cs 

I z.olták a 
0
különböző bes-,;érl;,0 utolsó dekádjában, a május 1 gazdasa

0
�osabo YasbelonalJ_a-

k •• ' d k " k ' d , t 
és IeJs7,-0Jalások. Olt hangzott tiszteletére szen-ezett ünnepi k'.1-t �9,>7-1,>en kezd

. 
t� el � kl-

, , . . .  .
. 

. . ;ooos panaszok orvosl.á.s,a fon- árut . to,·abb1tottl.1Il.k , belfo_ldi mond?l(a. - l\11,. . regeb�en egy OZef e U ef eS I el az a mondat is, hogy .. a műszak �r� 16 ,ezer to�n� 1 �erleti uzem . . 
Q
gyar�i -

_ � Magyar
_ 
1:as;1ta-s 19_63. ev, 1 d�lm_as. le�obbszor a b�ro,ág tos politikai k.irdés!" , fe'.ada�ban. E�n t�lmenoen egyed, es h�g,i:omanyos m_6d

ap1il1� 2-1 s.zama,ban _laJekoz-
1 

don_t1 _el, ezert a 1ápJ?t!nzzel I 8 egy jó bizalmi _ aki dol• je)entos mu.nkat vegezt.ek a s,z�rel�kel tor:tént az �lore
tattuk -0l_vaso1�a� ar�·ol, ho_g,- , egy,doben nem lehet fplyosl- gozótársai bizalmát valóban I sz-obi '1-asutasok a nem-

, 
gyar

. 
-Lás, ;:i,dchg -� mar a 

milyen oss7,egu t�p�nzr': Jtr 1am. j élvezi _ ezt tudja ·is! . . . zetkö.zi forgalom keretében isr legkorso:�ruoo elJarasokat a!-
gosultak a dol�ozok uzcm1 bal- 1 Társadalombiztosítási I I Szelle Ferenc kalmazzak a vasbetona1J ke-
eset esetén. 1 OS'ltá.ly F. T. Szob szítésénél. !gy például a moz-

A lap áprílis 1 8-i számában ,-----------------------'----------------------'------------i ,.Hivatalból intézkedjünk a 
táppénzkiegészítésről" cím 
alal.t megjelen't,. írás szerint 
cikkünl�et helytelenül magya
-rázzák és az e témakörbe nem 
tartozó egyéb díjak klfizetésé
\'el keverik össze. A cikk író
ja ugyanis azért akarja a táp
pénzkiegészilést hivatalból 
megállapítatni. mivel a M"AV 
az ÁJJami Biz\psítónúl az ösz
szes dolgpzókat biz+osílotta. 

Soproni képeslap 
l asufasok között ,r 11yugali végeken 

Az ALlami Biztosító által ad
ható biztosítási díj és a MÁV 
kártérítési kötele;ettsége kö• 
zött különbséget kell tenni és 
látni kell, hogy az egyik sem 
bete11ségi blztosilvsi feladat, 
bá·r bizonyos vonatkozásban 

· Soprc,nt, ezt a patinás �·á rost, bár sok üzeme uan és hatci.-
1'át jó ,er-mőföldek, szőlőhegyek övezik, még ma is diákváros
kénl  tartják számon. A 17llLi Sopron azonban több mint diák
vá ros. Ebben az ősi fészekben a t iszta műeés::etet éppúgy 
megtaláln i. mint az élő történelmet a holt köveTcb-e fll-rll{lva. 
A vára• kbzpontjá.ba n például minden második házon mú
emléktáb/a.. Az egyiken ez á.ll: Épült 1637-ben. 

összefüggnek. 

Sopro>1 n,emcsak diákváros, nem.csak a műemlékek váro
sa, hanem i:asutasráros is. A GYSEV-igazgatóság, az állomás, 
a fűtőt;áz. a pályafenntarúísi főnökség és a. többi ki..sebb állo-
mtl..s egyúttvéve többszáz vafüta0t foglalkoztat. Az Ausztria 
felé menő tra n.zitfor_galom zöme a GYSEV vonalán bonyo
lódik le. s itt Sopronnál lép ki az országból. 

Az ing_vene,; biztosítás, me
het a J\J A V kötött az Allami 
Bizt06ítóval, kiterjed az ál
lam\'asutak tényleges szolgá
latban álló dolgozóira. Az in
gyenes biztosítás alapján az 

A koi-abbi évekhez viszonyítva többszörösére -növekedett 
forgalom lebonyolítása bizony nem könnyű feladat. A sop
roni �•asutasok azonban jól állják a .,sarat". 1\Ji se·m bizo
nyítja ezt jobban. mü1t az a tény, hog-v 1962-ben elért ered
ményzik után 25 nap üzemi jutalékot fizettek ki a GYSEV 
doigozóinal:. 

1 Állami: Biztosító üzemi, szol
gálati, to,·áhbá a cvasút terüle
tén bekövetkező halálos bal

DP ezúttal hagyjuk a termelési eredményeket. Beszél
jifok inkább a.rról, hogyan élnek itt az ors:ág nyugati végén 
a va,fütasok 

eset. állandó teljes rokkantság Á0.,.fah án minde n  c�endes és állandó részleges rokkant-
sá.:1; esetén ad a lnegáJlapodás- A délutáni órákban szeba_'l meghatározott összegű mély_gépkocsin „ug1·ottunk" ki biztosítási üsszcgef. a városból a határ közelé-

Ezf a · biztosilási ös ·zeget ben léi:ő Ágfal i·a állomás-
nem kell kérni 2 dol�ozónak. ra, A 1iszta, gondozott határ
Azt az 1 961 . évi február 4-én állomáson olyan kép foga· 
megjelent 5. sz. l\TÁV Hiva- dott, m intha ezen a t·O?Ul
talcs Lnpban lefekle!c1t szem- 1011 szünetelne a forgalom. A 
pontok :ilapján hi , atalból ín- t•ágányok _ üresek, a fell'ételi 
tézík és a dolgo;,ú külön ké- epület elől l i  peronon sem 
rés nélkül me�lrapja. 

1 
ta/ál./c.cntam 1,01,a tro. �-á,-ó 

Az 1 963. április 2-i �raiarar uta.akkal. 
VasuL�s�n közi:::t J.artérités·t - Ha_ nincs_ vonatunk, ná
a vasut fizeti. Ez nem beteg- l u nk mmd1g ilyen csen.d ·1:a-n 
ségi biztosítási szolgáltatás és - tájékoztat Pajor Jó.zsef 
nem minden itzemi balesetesl állomásrezető. A kijzség fel
illet m.eg. A tár,;adalombizlo- nőtt lakosságá nalc zöme a. 
sítási nyugdijU:irvénv Yégre- soproni üzemekben dolgozik. 
hajlási rendelete alapján csak Ok a műszakhoz igazodnak. 
a dolgozó külön kérelmére ad- A helyi személyforgalom le
ható, ha úgy véli, hogy balese- bonyolítására hat ronalpár 
téért a vasút. ,·agv urnak al- áll rendelkezésünkre. Ezek 
ka!mazott.ja a felelos. A fele- jobbára a reggeli és a késő 
'61séi megállapítása hossz_a- délután4 órákban kó::;leked-

nek. Ezenkívül AU,SZ'triá ba öt 
pá r á tmenő személy- és 2-3 
tehervcnw.tpárunk van. 

Az állomásvezető alig fe
jezte be szavait. a forgalmi 
irodában élesen felberregett 
a. telefon. Horváth József fő
tiszt. forgalmi szolgá.laHe·vő 
!'ette fel a hallgatót. 

- Ja. cler Zu,g l\'11mme-r 
n-e1rn u nd ,·í.erzi{l ei1wnd.neunzig 
u·ird angenmn men - t.·ála
szolt németül

. 
majd egy m-á

s·ik telefonon magya rul ren
delkezést adott a váltókezeló
nel,; az Ausztria felől belépő 
4991-es �zámú tehervonat fo• 
gadá.sára, 

Ágfalva állomáson három 
forgalmi szolgálattevő, há, 
rom váltólcezelő és az áUo
másrezetö. összesen heten 
teljesítenek szo!nálatot. A szol
gálattevök kit-etel nélkül be
szélnek németül. E:: itt elen-

aedhetetlen feltétele a szolgá
lat 11wmdéktalan ellátásának. 

- Az- álLom-0s dolgo:;;ói hol 
és' -nivez töitik sz,abad idejü
ket? 

� A községnek nagyon szép 
kU,lt·úrter-me van, Moziba és 
televíziót nézni a. családdal 
együtt odajárunk - válaszol
ta a.z állomásvezető. - Ennél 
több szórakozásra nem ís vá
gyunk.. Ellenben a s.wkszer. 
rezet kedvezményes Üdülését 
mi is szeretnénk már eg,Jsze-r 
igénybe venni. Valamennyi
en szakszervezeti tagok t.-a· 
gyunk, üdüiöjegyet a:on,ban 
eddig egyetlen esetbe·n sem 
kaptunk. Ügy látszile veWnk 
nem nagyon törődik a szak
szervezet. 

Ezt a pa.1U1.Szt feltétlen or
vosolni kell, hiszen az ágfal
rai vasutasok sem mostoha 
gyermekei a. szakszervezetnek. 

A közösség erejéHl 

Megható történeteket me

séltek el a. GYSEV iga.zgató
sá.gá-n. Triber István hétcsa
ládos váltókezelőt a téle-n 
1,áltótiszlítás közben egy moz
dony elütötte. A szerencsétle
nül járt dolgozó belehalt sé
riílései be. 

Kenyérkeruő 11élkü1 ma
radt a népei család. Egyik 
gond a nuis-ilc 11tán szakadt 
rájU,k. A kenyérgond mellett 
ott i-olt az  OTP-kölcsönnel 
épiilő c.�alá.di há::, amelynek 
épitéséh-ez méf, a. m últ esz
tendőben fogtak hozzá. Segít
ség néll:ül ki tud.ja mikor ke
rült 1Jolna tető alá a ház. hi
s�en a hét gyermek közül 
hat még kiskorú. 

Hogy a kezdeményezést ki 
indította el, arról senki sem 
be::z.élt. De ar-ról annál töb
be-n, hogyan segítik az apa, 
nélkül maradt Triber csalá
dot. 

Lisiczky Lajostól, a GYSEV 
igazga.tójú.tóL például a követ
kezőket tudtam meg: 

- A mi 'l'endszerünkre jel
lemző társadalmi összefogás
sal itt -nálunk Sopranban 
gyakran találkozik az ember. 
Ha nagyob b  fel,adatokat kell 
elt-égezni, va9y valaki szo
rult helyzetbe kerül, a mi 
vasutasaink is kfüösen old
já/c meg a problémát. A Tr-i
ber család -részére előszö-r 
gyűjtést re1tdeztek. Volt akl 
gyermeke, leislánya. kinőtt 
ruháját adta oda, mások 
pénzt ajánlottak fel. Nem
rég pedig a rróL értesültem, 
hogy a k.őmifoes- és ácsm-un-
7.:áho::; értő 1;as-utasokból ön
kéntes brigádok alakultak, 
hogy társadalmi mu11kában 
felépítsék a félbenma.radt há-
zat. e. 

Egy másik történetet az 
igazga.tóság sza.ksze rt:ezeti  bi
zottságának 116felelósétól. 
Adorján Attilánétól tudtam 
meg. 

- A kiilönféle rendezi:é-
nuek mellett. már régóta 
11ag-y gondot fordítunk a. 
többcsaládos édesanyák meg
segítésére. Varga. József ól
mozó-bárcázó is népe� csa
lád számára. ke·resi a kenye
ret. Felesége a közelmúltban 

.,tii /te meg a kilencedik 
gyermeket. A legnagyobb 
g-yerek 13 fres. A többi ? 
Egyik kicsi. a má.�ik pic-i. A 
közelmúltban e:t a családot is 
felr-uháztuk. * 

Apró dolgok ezek, de vala
me-nnyiből kicsendül az em
beriesség. Jóllehet ezeknek 
az apró, de nemes cseleke· 
deteknek is nagy részük va.n 
abban, hog11 a soproni i:as
utasok l<ii:áló eredményeket 
é!'tek el az elmúlt esztendő
ben. 

"\'isi Ferenc 

S_zórád Demeter brigádvezető,_ em� 
Jeklapocskát: helyez el a hatsLáz• 

ezredik ,rasbetonaljon 

népgazdaságunk telített vas
úti talpfa ,.megta_l{arítása" 60 
ezer kőbm.éter volt. 

Külön kell szólni arról, hogy testvé1-YállalalainkkaJ 
�özösen·. az idei programban 
uJabl> 600 ezer vas.betonalj 
készítése ·- szerepel. Talán ez 
a magyarázata annak, hogy 
a gyár doJgózói éppen a 600 
ezredik vasúti alj átadását 
tartották jubileumi számnak. Vincze Jqz.sef. MAV mű
szaki föfelügyelő arról be
,zélt„ hogy hazánkban 3 mii- , 
lió darab előregyártott ,·o.s
betonaljo.t épít-ettek be ez 
idáig. Mostanában BU,da
pest-Pécs, PusztaszabolcsSárbogárd. rnlamint Békés
csa ba-Curtici küzötti vasúti 
szakaszokat korszerűsítették 
,·asbe.ton11l.iakkal. 

A gyártási feladat jelen
tős részét az ÉM 2. �z. Épü
ldelemgyár törzsgárdája ol
dotta rneg. Szórá.<l Demeter 
és Katona István tizenhat 
tagú brigádja \"égezte el ezt 
a hatalmas mennyiségű mun
kát. S.zórád Deme!er értékes 
újításokkal segitelle el<) a ter
melést. 

P. J. 
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,,Minden erővel törekedjünk 
a szállítási lemaradások pótlására !11 

Eredményesen dolgoztak a pécsi vasutasok 
A pécsi csomóponton �pri• évi munkáját. Be\'ezetőjében ! ők nyerték el a Baranya me

lis 27-én tartották az élüzem- elmondotta, ritkán fordul elö, 1 gyei pártbizottság kongresszu• 
ünnepséget. A 15zépen feldlszl- hogy egy igazgatóságon belül I si zászlaját is. 

Dombóvár c.sornóp0nt - az 
állomás, a fú tő ház és a szer
tár -- dolgozói a mum:a ün.ne
pének elöe;,téjén a vasutas 
kultúrotthon nagytermében 
iartották élüzemavató ünnep-

zászlajának, valamint a Mi
nL'>Ztertaruícs és a SZOT ván
dor,,..ászlajának elnyerése al
kalmából. Méltatta a· vasutas 
dolgozók küzdelmét a nehéz 
téllel. .,ll-Iinden erö,nk;kel tőre-

ielyük;et továbom i3 a mun
kábanr• 

tett vasutas tornacsamok zsú- ennyi kitüntetést osszanak ki. , - A pécsi vasutasok n1m 
folásig megtelt az ünnepl-5 A pécsi igazgatóság például �•életlenül részesültek. emiyi 
vasutasokkal. Az elnökségben első hel_Yen végzett _a vasút- ! �!tüntet�$�en. - mo1;dott.a . • 
hel�t fogl'alt Harmati Sándor igazgatoságok 1962. evl verse- tobb1 kozott Harmati elvtdrs. 
vezérigazgató-helyettes, Krekó nyében. A pécsiek 816 pontot - Az igazgatóság a jól meg• 
Ferenc, a vasutasszakszervezet szereztek, ·s ezzel elnyerték a i szervezett gazdasági munk.o 
elmökségének tagja, Kárpáti Vasúti Főosztály és a vasutas- mellett - nagyon helyesen -
Ferenc, a Baranya megyei I szak.szervezet elnökségének nag11 gondot fordított a d,olgo• 

Sza.bó Antal elvtárs 2,6 mil
lló szervezett magyar dolgozó 
ne,�ben üdvözölte a dombó
,·ári vasutasokat, amikor át
adta képviselőilrnek a Minísz
ter.anács és a SZOT vörös 
vándorzámaját. Ezután ki
ti1ntetéseket és pénzjutalma

kat osztottak ki számos vas
utas dolgozó között, majd 
színvonala.'! kultúrmúsmntl 
zárult az ünnepség. 

Kinczli Józsefnek., a szait- kongresszusi zászlaját. zetek és a szaJ..survezett bi· 
pártbizottság képviselője. . 

1 
vörös Yándov..ászlaját és 

. 
::ók képzésére. A pártsz�rv�� 

szervezet Baranya megyei bi- Eredményesen dolgoztak a • zottságok pedig időben moz• 
zottsága titkárának megnyitó- pécsi csomópont vasutasai ;s. 1 gósítottnk a dolg?zókat _a 1?� 
ja után eloob Tóth János. 11 A pályafenntartási főnökség. a fontosabb munkák elvegz?s?
péi;si igazgatóság vezetője be- pályafenntartási szolgálati 11.e- re. 
&Zélt, majd Harmati Sánd01' 111ele közül elsőnek; nyertP el , Az ünnepi beszédek elhang..
méltatta az igazgatóság múlt a Minisztertanács és a SZOT

/ 
zása után keriilt sor a. ván

vörös vánd.orzászlaját. Ugyan- dorzászlók, az élüzem cim eJ4 

-------------- akkor az állomás és a fűtőház: 
1
• nyerését dokumentáló okleve

élüzem-lkitüntetést kapott és lek és kitüntetések átadására. 

K I T Ü N T E T É S E K  

A. dombóv.irt csomóponton megtartott élOzf'ltl avató ünnepségen 
Kossa nwán közlekedés- és pos-taiigyi mini,szter átadja a l\lini.s✓..� 
� és a SZOT ,·öcös vándonászlaját Monorl István á.J.lo-

ma.stönöknek. 

A Minisztert.anác.1 es a 
szar vándcm:ászlóiának ado
mányozása alkaJmából ered
ményes munk,áss�t az 
ai<ibbi vasutas dolgozók; része
sülte1, kitün.tetésben: 

Szocialista munkáért ér
demérem kitüntet.est lrapott :  

Bakó Káro'y m. ta...,ácsos 
Dunakeszi Jj_ OV., Németh 
Mihály felügy. Szo.lnok áll. 

Munka éTdem.é-re111. lcltün
tetésbe1.1 részesült: 

Szeltnei· János m. ellenőr, (;\ITI Foto - LaJos Gyö:,gr felv.) 
Fényes József üremmérnö:,c 

llé/l'Üket. Az ünnew;égen meg- kedji;nic a s:zámtá.sí lemaradá- Dombóvár Fth., Erényi Gé.za 
jelent Kossa. István," az wk; pótlására. hogy hH n,yta!a- e1lenőr, l\Iárlai Ottó intéző 
MSZMP Központi Bi2JO!tságá- nul, a tervek; szerint ter.iesit- Dombóvár áll., Kalmér János 
nak tagja, közlekedés- és pos- hessük; ez éri feladatainkat." főmérnök Dunakeszi Jj. OV .. 
ta(ig}i miruszter. Szabó Anta!, E!mordotta, hogy a wrd tél Bozsó András m. felügy., 
a SZOT elnökségének tagja, és az árvíz minu.gy 4 milliárd Kolláth II. László m. ellenőr 
�:lkszervezetünk főtitkára, forint kárt okozott a népgaz- SZJClnok Fth .. Rab Gyfu-g,J m. 
Lindner József vezérigazgató- daságnak. Nagyon jól kell int., Pécs Pft. rön. 
helyettes, valamint Tolna me- <!olgoimi, hogy mielőbb be11oz- Mini.szte1'i dicséretben ré-
g_ye és a pécsi ig&.zgató&ág zuk ezt a veszteséget. A to- s.z.esült : 
több vezetöje i<i. vábbiakban szólt a szccializ-

A Himnusz elh'll1g?ása után mus építésében, valamint a Varga István v. fömunka-

Kinczli Józs�:. a B,\ranya me- vasút fejlesztésében elért mester. Torma Iimác m. fó

gyel bizottság tillká.a nyitotta eredményekről és a további tiszt, _Bud�,·ári Isi-v�n � 

meg az ünnepséget, majd tervekról majd a 1<övetkcző ellenor Pecs Pft. F\Jn., Blro 

Kossa elvtárs mondott beszé· szavak kíséretében adta át a !'erenc fóint.. Mondok Sándor 
det. varos selyemből készult k:ong- 1 

rnt., Kalil.6 J?zseí mun�es--
Pártunk Központi Birottsá- resszusi zászlót :  ,,Let111enelc ter Szolnok áll., Velkei, Janos 

p és � "forradalmi munk�s-
, 

m�ltók; e zá.s=lókhoz, am�ly_nele [ '1;· v. főellenör, Tóth II. Lász
pa,:aszt r ormany neveben ud- sztne a kommunista mart,rok

l 
lo vez. szakmester, Farkas I. 

vözöl'te Dombóvár csomó!)Ont k!ontott v_é-rét 1elk�7i. őriz- Sá�dor ellenőr �1no_k Fth., 
dolit)jróit a part ko�zusi. zelc becsuletteI, all;ak meg Saaiy Géza v, foellenor, Szal-

Mésodszor nyerte el 

az MT-SZOT vándorzászlaját 

a Dunakeszi Járműjavító 
A Dunakeszi Járműjavító csök,kent az elöfrt átfutási Ez az eredmény biztató a jö

dolgowi a nemzetl,ozi prc,Je- idő. Jelentősen csökkent az vőre nézve. 
•tluiátus nagy ünnepének elő- i.Jz,emben, a balesetek száma, � vállalatvezet.ó ��epi„ be
utéjén, ápcilis 30-án kettös A j ó  eredmények elérésében �": u� d-r. C:san.ádt _G11or1111 
ünnepre gvüllek b$sze az nagy része van annak. hogy k05�totte _ az unnepseg rész
.üzem 5zerel'5c.sarnokában. A 

I 
az u.zemben sze1Tezett munka vevmt, elsosorban arokat a 

váhlalat az 1962-ben elért ki- folyik, élénk a mu�kaven.eny. dolgozókat, akik másodízben 
váló termelési ere<imén} éárt Jele.'1leg 43 brigád 523 dolgo- vfrtá.k ki a ll1ínisztert.an.ács és 
ezen a napon kapta me0 a · zóvaJ ve;;z részt a szociali.sta a SZOT vörös ,'ándor.zászla
Minisztertanács és a SZOT 

l 
brigád-mozgalomban„ Ezek ját. A tová:hbiakban az üzem 

� vándorzászlajá.t. · közül 17  lmgád már me�ze- és a vasút e1őtt álló felada-
.. . . · rezte az oklevelet, egy bdgád tokról szólott a Yezérigazgató. 

� unnepseg cfü;zemel� 1 pedig jelvényes kltUntet.ésben Beszéde után átadta a v-Jn
n�·en �-elyct fogl":)t dr. f::san�-

, 
részesült. dorzás7Jót és az élüzem ki

dl Gu.orgy, . a_ kozleke�':;S- es Végül az 1963. évi felada- tüntetésro'1 SlJÓló oklev-eJet a 
l)(Jllti:lugyi miniszter �l�o he- tokról s.wlt a ,-.Hlalat ve?..etője. , váilla1at vezetőjlének, majd ki
l�e.ttese, l;I M;\ V vezerigazga- A többi között örömmel je- tüntetéseket adott át az arra 
toia, Grof Joz.sef, �- v�s�tas- lentette be. hogy az üzem a érdemes dolgozóknak. (A ki
azakszen:ez.et el!;o�scgen� zord tél ellenére is túlteljesí- 1 tüntettek névsorát lapunk más 
t�g)a a _Pest meevei ';5 a_ va-9 tette eL,;ó negyedéves tervét. 1 hel11én közöí;ü.k_) (vO 
jaras:i partbizott.s:ig kepnselo1. 

· valamint az üzem vezetői. 
A Himnusz után az üzem 

kai István v. koe&irendezó, 
Milánko�ics György intézö, 
Papp Dezső fóint., Dombóvár 
r• ·  . . Szüle Pál m. v. fómm,
kamestar, Várhegyi Antal el-· 
lenőr. Horváth III. József in
téző, Dallos Lajos mozd. fú
t.s Dombónir Fűtőhá7., K<>
Yáts Vendel intéző. Turi 
János ellenőr. Ba.1i Béla m. 
int., .Markó Róbertné v. szak
mester, Sikolai Jstván v. szak
mester, · Keszeg I&tvá.n ellen
őr Dwiakesz' h ŰV. 

Dr. Korányi Frigyes 

emlékezete 
Ebben az évben nemcsak ebben a minőségében ö kez• 

hazánkban, h<mem az egész deményezte a Szabolcs megyei 
világon megemlékeznek dr. kőrhá.z létesítését, mel11hea 
Korányi F„i{Jyesnek, a nagy anyagi támogatással is hozza. 
magyar orvosnak, tudósnak, járult. 
haladó szellemű. politikusnak 1864-be-n Pest.re költözhetett. 
50 év előtti haláláról. ahol csak;haniar tudomán1103 

tekintélyként ti!<:telik. Két év• 1828-lnn NawkáJUm szül�- ,,.el később egyetemi tanszé• 
Vezérigazgatót dicséretben �!t, , é!

tól 

1�-13-b\n �lt meg. ket ka.p. ósdi kliniJdm kezdi 
részestilt: 

JUSaga oi·eg -oraig mm- ei munkáját, de megrnutatja, 
dig kutatott, dolgozott, nevelt. hogy mostoha körülmények 

Kóra Dezső m,mkás, Varga buzdított.. tanított. Alig 17 között is nagy eredményeket 
János cs. előmunkás, Pán- éves, amikor a pesti egyetem- lehet el.érni. 14 évvel később 
dorfalvi Tivadax cs. előmun- re kerül. Ebben az ido'.íben a tervei szerint épü,Lt korsze-r!í. 
k · T F - Európáoon nagy társadalmi ta , --as, ar erenc ellenor Pécs , l"t'ka.i. • lak lás k k klinikán fol11tatja nan 
Pft. Főn., Stadler Lajos m. e.s po i I au� _u .0 .. ·ec- működését és lesz belőle az új 
főellenőr, Fógel Márton m. dő<!;;ek _el:. Koi·anyi Frigyes az magyar belgyógyászati i,sk.ola 
v. főmunkamester. Varga r:. / "�1 koz�l;t !;flt _a f°';�adalo� rnegteremtóie. amety méltán 
Llr.:lor v. ,,zakmester, Bede 

za.s': _aJO,__ a �- llf!Ja vo · anna ••ehette fel a versenyt Európa 
a_ kuldottsegnek, �mely_ fele- többi hasonló intézetével. Ferenc mozd. fel"\'igy .. Czakó �s , ma,gyar konna ny kmeve- j Amellett, hogy mint nagy• József v. m"nkas. Szolnok zeset �erte Poisonyb?-n .  !1 , szerű kliniku., elóadó, tudir !útöház, Koródi Sándor ál- szabadsagha�c a,,:tt, bar meg I mányos lcut,i.tó és irodalmár lomáskezelő, 'Tóth György v. nem V?lt k.é�z orv?s, csapat- 1 elévülhetetlen érdemeket s=er� fóellenJr, Juhász Ottó föín- or1:_os_k.é;it, zaszlóal3-orvos_ként zett, figyelnie kiterjedt köztéző Szolnok állomás, Vörös 17iuködött. ,R.észt v�tt a szoregt egészségügyi kérdésekre is, István ellenőr, Nagy III. Sán- es temesvar; csatal;oon. • Hazánkban ö a gümőkór elledor mun.kamester, Kesz;thelyi A 3Zabadsti{lharc leverése ni 1cüzdelem megindítója és 

László v. főellenőr, Ózdi Edé- után újból Pestre jött. Amikor vezetője haláláig_ Nevéhez fü.
né cs. előmunkás Dombóvár tudomására ;,itott, hogy mes• ződik az 9rs.,ág első tüdöállomás. Vörös István ellen- terét, a nagy magyar sebészt, szan&órittmának. a budakeszi őr. Szabó V. István mozcL Balassát fogságba vetették, &zanatóriumnak létesítése. fűtő Dombó,·ár fűtőház, Kad- diák/cüldöttséget 3Zert:ezett. Korányi Frigyes tudós volt 
1icskö Ferenc v_ s·zakmest.er azt a rettegett pesti rendőr- a /eg.'12igonibb mértékkel Gazdasági Vasutak M űhely- fö·nök elé �-ezette és köretelte I mérve. tanár volt a szó leg• 
főnöksége, Kornyók Mihály Balassa szabadcm bocscitá.sái. nemesebb értelmében és hazá• 
v. munká5, Dombóvár szer- TanuLm<inyait befejezvén 1111• jána.k nagy orvosa, aki a köz• 
tér. Rátki Zoltán m. intéző, marosan száműzték; Pest-röl egészségügy fáradhatatlan fej• 
Klinyecz József m. ellenőr, forradalmi múltja és csás=ár- lesztésével kü:dött népének 
Kellner Henrikné előmunkás, ságra tett megjegyzései miatt.

! 

felemelkedéséért. Büszkeség• 
l\fohr Béla m. ellenőr, Krebsz SzüUívá·rosába ment, ahol egy gel, szeretettel é$ tisztelettel 
Zoltán v. szakrnester Dunake- évtizeden át dol.gozott. Csak- emlékezünk reá. 
szí Jj. OV. hamar megye� fóorvos (ett es Dr. Nyírő József 

A közös érdek felismerése a titka 

a szolnoki vasutasok mult évi sikereinek 
zóit abban. hogy megfeleljenek 
a vasúti áruszallitás követel
ményeinek.. 

Sz?lnok.o7: az SZMT-székház l get Biró Fe-r�c főintézö, a 
kul,túrtermeben rendezték meg csomóponti pártbizottság tit
a csomópont élüzem avató ün- J kára nyitotta meg, Ezut.án 
nepségét. Az ünnepségen meg- . Nénieth Mihály állomásfőnök 
jelent dr. Csnnádi György, a ismertette az állomás, a fűtő- Az állomásfőnök megnyitó-
közlekedés- és pO<Staügyi mi- ház és a fűtőházi szertár 1962. ja után dr. Csanádi Gyii1-gy 
niszter első h�yettese, a MAV évi eredményeit. mondott ünnepi beszéa„t. Be
vezérigazgatója., Végh Lajos, a Hangsúlyozta, hogy nem elő- vezetőjében efü,merését fejez
szakszervezet elnöke, Csama.n- ször nyerték el az élüzem cí- te ki a szolnoki csomópont dol• 
gó Henrik főigazgató, a buda- met a szolnoki szolgálati  he- gozóinak a múlt évben elért 
pesti iga�atóság vezetője, va- l lyek. A k01·ábbl években vég- kiváló eredmén:7ekért. A to
lamint Szob1ok város társadal- zett JÓ munka eredményeként vábbiakban a vasut előtt álló 
I_?ú életének számos képviselő- l

j 
már többízben rész,esüllek él-

1 
szállítási feladatokkal, majd 

�- üzem kitüntetésben. Az 1962- a va,út új arculatának kialaki-
Az élüzem avató ünnepsé- ben elért sikernek az ad kü- tásával foglalkozott. 

Ezek a bngiádok a :napi fel-
, dalosai mo,,o,almi dd.lokat ad

tak eló, majd Bakó Károl11, a 1 
vállalat igazgatója mondott · 
űnnepi be-;zédet. Bevezetőjé
ben méltatta május jelentösé
gét, majd ismertette a múlt 
éV'ben elért eredményeiket. 

Munkasikerekkel készülnek • adatok elvégT,é&e melJett vál

a nők moszkvai világkongresszusára 
A Magyar Vasu.ta.s április sen wk szí, esett az lmpetia-

2-i számában Nemzetközi
! 

lista államok és a gyannati 
konferenciákra készülnek; a sorban lev6 országok dolgo-

A:z elmúlt évben a Duna- világ asszonyai címmel rö- zóinak helyzetéről. A legtöbb 
keszi Jánnujavftó végezte el a vid ci.\:kct közöltünk. l\:Unt szolt!álati helyen Lsmertettél;; 
MAV négytenge!ye;,; személy- megírtuk. júniusban Maszk- a .mJ5Zkvai :mngressz-us na
kocsi pm-kjánál a főjávítások, vában ül Ö.<s-ze a nők vil�- pire.,di pontjait, majd 
lőVizsgák és futójavítások kongres,,-zusa. a második fél- meirvttatták. bor., mi-nagy r-észét. Egyswval mind- évben pedi,g Bukarestben a Jyen módon fejezzék ki azt, amire a műszaki kocsi- szakszencezetek n-emzetköti szolidaritás� u et-srolgálati főo,'>kségek m� konferendlján tanácskoznak n)·omott országok do1-ozó nl.n.C5enek berendezked�e. a nők heln�téről. női iránt. �kívül l �0 darab Bab s<>- · • . • 
rozatú másodosztályú, 18 da- f A� . • asszonyo� vilagsz� A megbeszéléseket és röp
rab Aah sorozatú első osztá 

1 
készülodnek e két �en_:-,ny- gyűléseket követő napokban 

lyú siemélyk:ocsit és 10 darab re. Swrga�mas=. -��ubek kü'önbö.zö srolg;.lati helyek 
WL tlpusú. nemzetközi forga- , a magyi:r n�k, koztuk 

s 
a v�- dolgom női leveleket juttat

üxnra is allr>tlmas új háló- utas nok , L<;. A S?.aks�': tak el a megyei bizottság
kocsoit gyartottak a MA V zet Komarom megyei b,- hoz. Ezekben Is kifejezik 
llQetve az utaselláti< részére. • w�tmgához tartozó , swlgá- S20Jidaritásukait. éS azt írják, 

A vállalat vezetöJt ezután 
&riról számo:i be, :iogy a válla· 
lat munkáján"\k üteme - a · 
dekádonként! teljesítések mé
l'tlllZámainak tükrében vizs
,:álva - kedve?.ő képet mutat. 
A tó)a\itásoknál, fóvizsgáknál 
él futójavításoknal. egyaránt 

lati helyeken az elműlt he- hogy mun,k:afelajánlásokkal 
tek1ben készülnE!K a világkongresz,-

bl-zalmlértekezleteken, rlip.. S1JUsra. 
gyúléseken beszéltek a A komáromf és a dorogi 
moszkvai kon�ól fútóháznál női 112ocialis'".a 
és a bukarPStf konferen-

1 
brigádot, a tol;;odt fatellítő-

cláróL ben pedig öt, nőkből álló 
A meg;bes.1.éléseken különö- munk.abriilád,ot alaki� 

lalták, hogy 
társadalmi munkában 
részt ,,esznek a. swlg-á
la.U bely csinosításában, 

virác'osítáaá.ban. 
Hasonló V8>llalások születtek 
Tatabánya-felső állomáson és 
az Oroszlányi Gazdasági Va.s-
U.ta.Je területén is. , A Komárom megyei nőbi- ; 
zottság és a swlgálati he- 1 
lyek nófelelósei elhatároz-

1

. 
táik, hogy 

levelezési k�latot te-
j remtenek ktlltöldl n6-

dolgozókkal, 
a kongre:sszus.h02: pedig olyan 
üdvözlőlapokat juttatnak el, 
amelyek Komárom megye tá- · 
jait, a szocialista építő mun-

A _,lnoltl coom6pont éldzemavat6 finnepségén dr. caa...u György, a IIUDis-r el&ö helyettese, a MAV vezéri1f&21<ató.la .köszöntötte aa �Ui vasutasokat 

ka eredményeit ábrázolják. Jonös jelenséget, hogy első íz-
A ·megyei bizottság kong- ben sikerült olyan versenyté. 

resszusi előkészítő munkája . nyezők alapján elérni a leg
nagyon helyesen arra Irányul, 1 lciválóbbaknak járó kitün-te
hogy kifejezésre juttassák: a i tést. amelyel, egybehangoltan 
békéért ú a leszerelésért 

l 

segítették elő a csomópont 
folytatott harcban együtt munkáját. A közös érdek he-
1cüzdenek • világ békeae- Jyes felismerése segítette az 
rető auon.valval. állomás és a fűtőház dolgo. 

(N-et.b Gyula felv.) 

űnnepi beszéde után a MA V 
vezérigazgatója és Végh La;o11 
a szakszervezet elnöke átadta 
a Minisztertanács és a SZOT 
vörös vándo=iszlaját, vala
mint az élüzem okleveleket a 
csomópont vezetőinek, majd 
a legjobb dolgozóknak kor• 
mánykitüntetést adtak át. 



MAGY AB VASUTAS 
1963. MAJUS UI. 

. A szakszervezeti 
politikfli iskolák tapasztalatai 

A, SZOT e1nökség'énelk 1962. 
április 28-i határozata alap
já.n szakszervezetünk elnöksé
ge 1962. július 6-án határoza� 
tot hozott szakszervezeti poli
tikm Iskolák szervezésére. 

KÖ2Jép- és aJapszervezeteink 
a határozat megjelenése után 
érdemleges munkát fejtettek 
ki a politikai iskolák szerve
zése érdekében. Az előirány
zott 200 helyett 431 politikai 
iskolát &ze-rveztek, melyen 
87H olyan vasutas dolgozó 
vett részt, akik túÍnyomóan 
eddig rendszeres politikai ok
tatáeban nem részesültek. 

A részvétel : 80 . 85 o/o -os 

Az eredmények elsősorban 
a következőknek tudhatók be: 

kat, segíteni a propagandis.ták 
felkészülését. 

A szakszervezeti politikai 
iskolák szerveziéset, azok rend
szeres megtartását eredménye
sen segítették. a pártszerveze
tek, Legtöbb helyen a szak
szervezeti bizottság a páiiszer
vezettel közösen készítette el 
az iskolák szervez�re a ter
vet. A pártszervezetek azzal is 
igyekeztek segíteni, hogy igen 
sok jó felkészültségű p:írt• 
propagandistát adtak át a 
ezakszervezeti politikai isko
lák vezetésére 

A politikai iskolák :fo�lal
kozásam a propagandisták fel
készültségük folytán helyesen 
tudtáik irányítani a beszélge
tést. Vigyáztak arra, hogy a 
témánál maradjanak. Ha el
kalandozások elő is fordu!tru, 
mégsem vált üres fecsegéssé 
a beszélgetés. mert az össze
foglalóban elvileg á!Jástfoglal
tak a vitatott k-i..rd..-,ek ben. 

Kevés volt 
a szemléltető eszköz 

A fog11alkozások leviezetesé
nél legnagyobb hiányosság az 
volt, hogy csak kevés helyen 
a1kalmaztak szemléltető esz-

közöket. Ez abból adódott, 
hogy szakszervezeti bizottsá
gaink anyagilag nem voltak 
felkészülve arra, hogy a poli
tikai iskolák részére meg
felelő szemléltető eszközöket 
szerezzenek. Költségvetésük
ben erre anyagi fedezet nem 
állt rendelkezésükre. De a 
propagandisták nagy részénél 
:s szokatlan és újszerű -volt 
a szemléltető eszközök alkal
mazása. Éppen ezért nem is 
igen szorgalmazták azok be
'izerzését 

A szaksze....,ezeti politikai 
iskolákat sz:ínvonalban és 
számszerűségben is tovább 
ke!J fejleszteni. Ez szükséges• 
sé teszi, hogy szal,szervezeti 
bizottságaink megfelelő szem
léltető es7_.közökkel rendélkez-
7.enek, mert ezek nélkül ma 
már elképzelhetetlen a kor
szerű oktatási munka. A me
gyei bizottságokmak foko
zottabban ellenöri,mi kell a 
szakszervezeti bizottságolc 
ilyen irányú ténykedését, an
nál is inkább. mert a szem
léltetö eszkörok nemcsak a 
politikai iskolálkon szüksége,. 
sek, hanem a szakszervezet 
neyelőmunkájába.n szinte ál0 

Mndóa:n hasznosílihatók. 

A munkásvédelmi őrséfek támogatása közös ügy 
A munkalkőlrülmények Ja

vításában elért eredmények 
ellenére - a bafl.esetet meg
előző tevékenység fogyaté
kosságai rnia1.t - a balesetek 
S2láma még ma Is igen ma-

vitatta a munikásvédelrni őr
ségek munkájárulk tapaszta
latait, a soron kÖI\Tetkező 
feladatokat. 

Tarthatatlan nézetek 
gas. Ezt látva, szalkszerveze-

A m··-'·'-"édelmi ő-.,_ek 
tünk közpo,nti vezetősége wus= ,, •""-& 

1961. június 23-i határoza- létrehozása jelentós ál:lomás 

tálban dö.ntő feladallkén,t je- a mUIIlÍkásvédelem társada'Lmi 
!ölte meg a helytelen szem- üggyé tételében. Rajtuk ke
lélet megválto:z.taJtására i;rá- resztli! biztosítva van, hogy 
nyuló politilkai nevelő- és fel- a dolgozók saját ma.gulk is 
világosító munlm fokozását. harcoljanak a hibálk felszá
Olyan léglkör kialakításái, molásáért, ellenőrizzék a 
amelyben a dolgozók edf,té- munkavédelmi előírások be
li'k a munkafegyelem, az t.a,rtá..<át, kezdeményezz.ék és 
óvórendszabályok és utasftá- segítsék a munkakörülmények 
sok megsértőit. javítását. A mozgalom azon-

ő-rök munkájában az elsód
leges a tudatformáló, ne1.-e
lő tevékenység legyen. A hi• 
bá'k ok.át a.bban kell keres
nünk, hogy a munkavéde
lemmel, a munkásvédelmi 
őrölkkel való foglalkozás nem 
vált még szalkszervezeti moz• 
galmunk szerves részévé. 
Nincs mindenütt végrehajtva 
a SZOT e]nö,½;ségének 1957. 
december 21-i határozata, 
mely a szalksrervezeti szer• 
vek részére minden szinten 
egyértelműen leszöge:z.i a ba.J
'esetmegelőzéssel való fog. 
lalkozás mi'kén tjét. Az együtt• 
működés szii,k.ségességm min
den reszort,bizottság eUsmeri, 
ha.n.gs:ú.lyo::za, a szavakon éa 
foga.d.kozásokcm túl azonban 
nemigen jutunk. SzaksZet"• 
vezeti bizottságaink: teendője 
ezen az állásponton változ
tatni. 

Szakszervezetünk VI. kong- ban csak a.boon az eset
resszusának határozata is ben tud teljes mértékben. ki-: 

súlyt ad a balesetelihárítás b<mtakozni, ha a szolgalati 
társadaJlmi üggyé tételének. vezetők és a mozga!mi szer:

A határozat kimondja: Társa-
! 

vek részéről megfeLelő se

. 

gi
dalmi iiggryé kell i::nni a tésre é� támogatásra talál. 
baleseteik. elleni harcot a Szemléletbeli hiányosság qátolja a mozgalom f�jló
munkás1;édelmi őrsége·k. 'szer-

1 
követlk�tében még vann,a,k dését, hogy nem gand.oskod

vezetén,e.k erősítésvel." Az el- olyan nezetek, hogy a mlllll· nak a mun,Tcá&védelmi őrök 
nökség a muntkásvédelnni és kásvé<'!� '.5I"?1f!kel való fog- -rend.szeres cseréjéről. 1'al.á1ko-
mun:káseli!áitási osztá]y jelen- laJkozas kizarolag a szaik- zulllk több olyan őrrel, a:ki 
tése alapján ápriUsbaJn meg- szervezet feladata. Egyesek több mint e.."Y éve V'all1 funk• 

arra hivat!koznak, hogy a Hi• cióban.. A szakszervezeti bi· 

íi7 A propagandisták ki
L!;.J válogatása és felkészí
tése a politt'<ai iskolák veze
f>ésére jó volt. Sikerült a pro
pagandistákkal megértetni az 
újszerű oktatási forma vitelé
nek jelentőségét, gyakorlati 
módszereit. A ha!Jgatók és a 
propagandisták között kiala
kult kölcsönös bizalmas lég
kör lehetővé tette, hogy a 
J:ial'lgatók bátran kapcsolód
tak be a kötetlen beszélgetés
be, mondták e'l véleményüket 
a vitatott kérdésel,:ról, ami a 
régi kötótt szemináriumi for
máikkal esetleg nem történt 
volna meg. !)!)PROFIL··-GONDOK 

vatalos Lap rendelkez;érei zottságoiknak a váltás&ll 
nem írjáik. elő a munlk.ásvé- kapcsolatb� külooböző el· 
delmi örségelcl;:el való fog- képzeléseik vannak. Vannak 
Ialkozást. Ezek fígyel.rnen kí- o,Jyan helyek. ahol 1-2 hétre 
vül hagyják a 2080/25/1952. akarják megválasztani a mun
MT-SZOT együttes határo- kásvédelmi őröket, de akad• 
zatát, mely egyértelműen elő- nak olyanok is, aJJ.Oil a 
írja, hogy a bo.Lesetelhárítás munkásvédelmi őröket éve
megsze-rvezése a gazdasági ve- ken át kívánjálk foglalkoztat• 
zetők. feladata. Szakszerve- ni. 

lni Jó volt a tematika ösz
L� szeállitása, mert a poli
tikai is1wlák cWdtúzéscln"'k 
megvalós1tását segítette elő. 
Eme!Jett a dolgozók figyelmét, 
érdeklődési körét lekötötte. 
Ezért szívese.n jártak el a fog
lalkozásokra és egyre többen 
ikapcsolódtaik a vitákba. Egy
egy fog,laJ,kozáson - amíg a 
zord téli időjárás és ezt köve
töen a vonatkiorlátozások be 
nem álltak -, átlag 30-85 
százalékos volt a megjelenés. 
Több helyen a leghidegebb 
időszakban szüneteltek az is
kolák, de a jobb idő beálltá
''aJ az elmaradt fóg:]al:ko� 
kat pót.olták. 
� 1 Szakszervezeti bizott
L:!:J ságaink - a kezdeti 
idegenkedés ellf'nére - hamar 
ráébredtek , a politikai iskolák 
szü k.ségszerűségére, felismer
ti'k annak jelentőségét és 
döntő többségük igyekezett 
á!Jandőan <'llenőriZllli és i;egí
teil!i a szakszervezeti isk.olá-

Meghalt 

Kalló Imre elvtárs 

A Közl€kedés_ és Postaügyi 
Minisztérium I. Vasúti Főo.sz
tálya közli, hogy Kalló Imre 
MAV igazgatóhelyettes életé
nek 59. évében tragikus hirte
lenséggel e1hUJ11yt. 

a dombóvári. fatelÍtőhen 
A közelmúltban szudáni 

deLe,gáctó látogatta meg a 
MAV Fateili,tö Vállallat dom
bóvári üzemét. A vendégek 
nagy érdeklődést tanus1tot
tailc a talpfaanyagok teilítési 
technoilógiája iránt. Csodái
kozássaJ sz,em1é11:ék példáJul 
a,z egyik vissz.nyerernényű oh
taJpfaadagot. amelynek talp
fáin világosan látszott a fél 
évszázados hai;.ználatot tanu
sító 1913-as évjelzőszög. 

De minden kiváJó ered
ménye e!Jenére, egyre !ke
vesebb az a faanyag, melyet 
a vasút talpfaként használ. 
A pályaépítési tervekben egy
re nő a vasbetonaljak 57.e
repe. Az import faanyagga,l 
való talka,réléosság is döntően 
befolyásolja a jóvőben telí
tési-e kerulő fa mennyiségét. 

A:z. egyszerű tozemaélő nyü
ván meghúzná a vés.zhara,n,
got e2leil!: után a fák telíté
·sével fogla1kozó vasúti üze
mek jövöjét iilletően. Nem így 
van. 

Változik az ÜZP-m 
feladatköre 

t€si kapacitását tehát a I még ja-i,'ithatákat csapoljuk, 
t"1.sút nem veszt teljesen újra kapcsoljuk, hogy az. 
igénybe. Más te,-ü.!et, a nép- utfrn újrate./ítés után visz
gazdaság egyéb ágaiva.l t.ör- szaadjuk vágányba ép-ítés 
ténó koope·rációval te,sszük céljaira. Csupán ily módon, 
Lehetővé a teljes fogla.Lkoz- évente t:övb millió forint 
tatottságat. népgazdasági hasznot haj-

- Bizonyára az átmeneti tunk.. Ezenkívill azok.bál a 
nehézségek/kel függ össze az ta!pfákbó!, amelyeket rege
is, hogy az üzem nagy ki- nerá.!ni nem érdemes, úgy
terjedésű tárolóhelyén sok nevezett „kis-talpfákat" gyár
,.betonson,ka" üresen áll? - tunk. Végül az így képző
kérdeztük. dött hulladé1«i.nyagot felfűré-

A 1Jasbetonaljgyárw.& szeljük é:s tüzeUiként értékesít
rohamos növekedése sem in- jilk, 
d.oko!ná ezt - :magyarázta - Az elmmulotto.kl7oal kap
Nagy Imre, Egysze- csolatos mu1ik.ó.t - folytat
rűen a-rró! '!.'an szó, hogy a ta ürményi István, - Lelkes téli anyagszállítás zölolcenőit miinkásgá,rda v�gzi. öt szo
itt, Dombóvárott is · érez- cialista brigá.dun.k oon zük. Nem sok idő telik be- az 

/.e, és ismét tele '/i.?szn.ek a élen, 8 kö;zöttűk. nem egy 
depók: Jugoszláviából 11U?g- már többszörösen érdemesült 
indult a telítésre szánt fa- a cím viselésére. Parketta• 
anyag száLlítása. üzemü11,k például �ihl1,erte a 

- ,.Mivel pótolják a terme- szocial.ista műhely cifflf:t, A 

Léskiesés.t? dolgozók. becsülettel áJ,1,nnik. 
- Elsőként említem, hogy a 

vasbeto-naJ.j sem néllkiU.özheti 
a telített beté,ttus,kók.at. El
en.,edhetetlen tartozéka ez, 
és aho{IIJ csökiken a t<upfá,k 
telíté.se, úgy eme Hcedwc a 
betéttus1cók.é. Nemcsak a ha
zai vaS!beiooalj-gyára.kat lát• 

helyt, éls fellcészültek arra is, 
hogy a váUala.t üzemi tevé
kenységi, körében történő vál
tozás euté-n i8 maradélcto.la
nul eleget te.sznek a k.őve
teLménye,knek. 

Sz. L 

zeti bizottságainlknak elsőd
leges fela<laita, hogy az ilyen 
helytelen, tarl.hataUan álilás
pon,tokk>a1 szemben kifejtsé!k 
véleményüket. 

A mu;nlkásvédelmi őri 
mo�om még két évre 
sem teíkint vissza. De ezalatt 
Is számos kezdeményezés, sok. 
ha.sznos ötiet igazolja létjogo
-su.Uságtt-kat, -Több- ,. 11.e,lyen 
terine1és.i tanácsikozásokon ér
tékelik a munlh..isvéclelmi 
őrök munkáját. A srz.ociaJ.is
ta brigádok vállalják a mUJ11-
ká6védelmi őri funkció follto
zatos biztooítá.s.át. Szorgal
mazzáni: a munlk:á1Svédeilmi 
őröik ta1álkozóját, tapaszta
latcseréjét. Az eredmények 
és kezdeményezések mellett 
azonban látnUB'llk kela azokat 
a hibákat, amelyeik gá.to,Jják 
az elnölkség határozatában 
megjelölt feladatok végre-
hajtását. 

Legelső a nevelés 

Legalább három 
hónaponként 

válasszanak újakat 

A munkásvédelmi őrök fog. 
ladkoztatása akkor éri el a 
célját, ha azokat áilita,lában 
3 hónapra választják !gy tud 
l:\,, mozgalom valóban táxsa
dalmi üggyé fejlődni, s így 
van meg a lehetősége, hogy 
a munk.ásvédelrrti őrök meg• 
felelő mw:lkát tudjanak Yé
gezni. A szervezés könnyebb 
oldalát válo.sztjá.1< ott, ahol 
csoportvezetőket, múvezetó-
ket, to!at.ás1.>ezetőket, oo.s-út• 
őröket jelölnek k.í munkás
védelmi őrnek, alh."'iknelk egyéb
ként is lúvatalbeli 'kötelessége 
a badesetmegelőzé5sel vaJ.ó fog• 
lalllrozás. 

Az említettelk néhál!ly olyan 
problémára mu'.atnalk rá, 
amelyek elősegítik avagy 
hátrálta,tjálk a munkásvédel• 
mi őrségek munkáját. úgy 

A munkásvédelmi őrők gondoljuk, hogy a hibák 
munlkája - egyes esetektál. el-

, 
megszüntetése nozzáiáru1 a 

telkintve - még kezdetileges. mozgalom fellendítéséhez. 
Nem tudtuk· eiérni, hogy az Takács József 

Kalló Imre elvtárs 1920-ban 
kapcsolódott be a munkásmoz
galomba. 1948�ban a MA V Du
nakeszi Járműjavító Üzemi 
Vállalat igazgatója, 1951-1o'1. 
a:z ország vasúti járműjavító 
iparának vezetője lett. 

Nagy Imre műszaki taná
csossa'.J, a f.aooya.,avédelem ki
válló hazai szalklé!rtőjével be
szélgettüink erről a lrerdés
rőL 

tu,k el belőlük, <k .számotte• 
vő 11U?nnyiséget exportálunk 
is. Azt sem sz,abad számítá
son lcívül hagyni, hogy a 

MÁV továbbra is a váll.a
A gépmenet is vonat! 

Kiemelkedő munkásságáért 
a Magyar Népköztársaság J!:r
demrendjének V. fokoz.l.tát, 
több magas kormány_ és szak
mai kitüntetést kapott. 

Kaíló Irru'e elvtársat május 
13-án, 15 órakor a rákoskeresz
túri temetőben helyezték örök 
nyugalomra. 

Vitatha:tatla:n tény és 
ezzel már hosszabb idő óta 
&zámolunk - mondotta, 
hegy a hazai vasútak. t,elí-
tett faanyag-szüJcséglete a 
fából készült sínaljak fel-
használásának korlátozása 
miatt az utóbbi években 
iényegesen, csölok.ent. A va.s
betonaljak té,rhódítá.sa jelzi 
ezt az idészc;kot. Az állam
vasutak dombóvári, tokodi 
és püspök.ladán,yi tele:peinek 
sok tízezer köbméternyi telí-

Srolnok AilomAson Barta Ferenc tolatásvezetli brigádja klvát,S 
eredményeket én el a módszeres elegyrcndezésben. A képen a 
tola'lisvez-eta a soron· következ6 fetadatokat beszéli meg a bri„ 

gáddal 
(BemzG ltjiroly felv.) 

uz,tt,a;Z t,artósítto.tja a kocsiJk. Több tragikus lk:!menetell.ú 
építé,séhez szwkséges faanya- baleset bizonyítja, hogy 
gokat, itt kon:l:ien,áltatja a egész vasúthálózatunkon szin
fenyő é8 tölgy- fúrészáTut, a te alig tulajdonítanak jelen
legkülönibözőbb hídanyago1oat, tőségeit a mozdonyvonatok 
gerendákat, pall.ókat, 8 egyéb közlekedtetésének. 
ta'l'tozé,kok.at. A győri Wil- E tekintetben más alkahel;n, Píeck Vag0;1-- és Gép- lommal soha n= tapasztailt f!Y'.1-r expqrt_ra �arl:att vas- megértés van a mozdony- és u:Í �zerelv�nJ:1nek faanya._• 1 az állomási személyzet között. 
(!'ílt itt telitJilf' á.sványo½!-J- Egymást túlliciitálva igyek-'
t

':1, � a 
k

Y.
l
�l�tnáZ

telí

t
t
�: szik mjndenki túltenni ma-e':?U:"' a. � °:1-"'gef , esi gát atrokon az előfrásokO!!l, el3arassal, pe�ul eg��t�ó amelyek szabályozi:ák a voanya,ggaJ. kombinált rtartositá-- natforgail.om lebonyolítását. sok u. 

Régiből újat 

Ürményi István, a dombó
vári üzem vezetője egészítet
te llti a haHottakat. 

Az értékes hulladék• 
anyagot magunk dolgozzuk fel. 
Parkettaüzemünk van két 
korszerű .szárítö berendezés
sel, Ez az üzem a MAV 
parkettaszükségletét teljesen 
fedezi, a többletet örömmel 

igényli az ország ép!tőipara. 
A gazdaságoss,ágra törek-

vés más vom,atkozásah-óJ is 
1 megemlékezett. 

- 2�,ek óta folyik nálunk. 
1 
a vissznyereményű ócska 
használt talpfaanyagok javí� 

1 
tá&a és újratelítése. A pá
lyafenntartási fönökséaek. ál
tal ideszállí(ott ah-anyagokat 
gan.dosan k.ii;álogat:}uk. a 

A „gépvo,na.t ,i,em t>01Ult" 
szemJéletból !kiindulva, a 
mozdonyvonatok menetlevel, 
vagy annak kezelése, menet
engedély-kérés vagy adás. vá
gányút lezá,rása, :k:ijMati jel
ZISkeze!és, menetjel?.és, a for• 
galmi szolgálattevő menesz
tése nélkül, legtöbbször a 
váltóőrök jelzésére induJ.naik 
az áhl.omárokról. 

Tragikus péld6k 

Tragikus, hogy a vontatási 
s:zolgá,1.at dolgozói között az 
ilyenfajta vonatiközlelkedte
tésből eredően !következett 
be a legtöbb halálos baleset 
és súlyos sérülés. De 

a riasztó példák ellené
re sem akar megs-z:úlllli 
a mozdonyvona.tok kliz
lekecltetése körül lépten-

nyomon tapasztalható fe
lelőtlenség, 

Az április 4-én An.gya.Jfö'fd 
és ObU44 állomások között 
bekövetkezett baleset is meg
mutatta, milyen követikez
ményekkel jár, ha a moz
donyvonatok közlekl!(ltetésé
;r.él figyelmen kívül hagy
ják arok vonatjellegét. Ho
gyan jutott el a. mozdonysze
mélyzet odáig, hogy szolgá
lati felelősségével, sőt, saját 
életé� és testi épségével 
nem töródi>e, magát a vélet
leneknek. kiszolgáltatva látja 
el a szolgál,atát? 

A 1apasztailatok azt mutat
jálk, hogy a dolgozók a szál
lítási feladatokat gyorsan 
aikarjáik: elvégezni. Igyekez
nek a munkát minél rövidebb 
idő alatt befejezni azért, 
hogy hamarabb hazakerülhes
senek. E kétirányű igyeke
zet közben nem mindig 
tudjá!k logikusan összehan
golni a munka minőségi és 
mennyiségi összetevőit. nyen
kor szokott ellófordulni, hogy 
a vonatforgalom lebonyolítá
sánál, 

amikor perceket akamak 
nyerni, sokszor órákat fi. 

zetnek rá. 
S így következik be az ls, 
hogy a tervezett korábbi has 
zaérikezés helyett a kórházban 
kötnek ki, vagy soha nem 
térnek haza. 

Mindezek felett akadnak 
lelJkiismeretlen emberek, 
akik megcsillogt.atják: a lehe
tőségek gyors elérését, ha a 
mozdonyvezető nem ra.gasz• 
kodik „mereven" a szabályok• 
hoz. Elindul menetlevél vagy 
annak kezelése, sőt, rendel• 
kezés nélkül, ,,Megállj" állású 
jelző mellett és legtöbbször 
a forgalmi srolgálattevő in• 
dítása híján a váltóőr jel.zé• 
sére, 

Nem lehet 

büntetlenül hagyni 

Eze'kne:k a felelőtlenségek• 
nek és bironyos lélektani ál· 
lapot- lelkiismeretlen kihasz
nálási leheté.ségének igyek• 
s� gátat vetni az a rende
let, mely szerint 

a gépvona.tok közlekedte
tése körül tapasztalt 
legkisebb szabálytalansá• 
got fegyelmileg kell tár• 

gya.lni és megtorolni. 
Reméljük, hogy a bekövet-

kezett tragikus események . 
után és ezek megakadályozá
sát célzó intézkedések nyo
mán minden gépvonat vo
natként közlekedik, mert így 
nagyobb az esély, hogy min• 
den dolgozó - sokszor talán 
egy kicsit megkésve ugyan -, 
de hazaérkezik családjához. 

Fehérvári Jóuef 



:.Áng��r _ünner-':é'J 

a JzalJzervezellen 

MAGYAR VÁSUTAS 
Z i „ 15 

A s•ialista brig átm.lMf alOlll f onlos eszköz 

a szocializmus építésében -.na&,ou ílm&«pléllf'e ke- k4r emlékezett meg az éde11-
rlÚt "'1' m4ju.t 2-án a IZ!Zk• onycí1c helytállásáról, 11Zef'epé-
-,n,uet .székházában. A ról az új ,i,emzedék nevelésé- A vasutas szocialista brigádvezetők tanácskozásán adták át a nemzetkcizi munkaverseny díiait 
...iuurve� el11ilbége az ben, küzdelmi/król. a-lyet 11 

1 •flllik ft4pja alkalmából t5 C/IGládél'lt, a béke fenntartds<i- Orsz,i.g0g ta�kozáson vet- visszaesések 19 na� a 'hogy a azocial19ta brlgádo.lc ol1111n 1okgvennem varutas ért folytatnak. tek -'-� a vasutas szoc!ll· _ nemcsak a munkához való 
""•IOilVdt hfoott meg, a.kik a "''"'-' rendkívüli ldöjArási viszo.. 
�knet•elé., mellett a 1-·iu- Az �nnepi beuéd után a. lista b�i�dvezetők m,::ij� 8-án nyoknak tulajdoníthatók. joob hozzátll:lással, hanem 

tid munkából u dicséretesen fot1tkár pénzjutalmat u aján- a vasuti !öosztá;ly kulturter- A tárcJrilagosság kedvéért ._tudással, általános mll
ldtseazik a résziiket. dékcsomagot adott dt, majd I méberi. A tanácskozá._"01: mint- azonban meg kell jegyezni, ve� gyarapításával, pél-

Végh I.Ajos elnök megnyi- az el 11ilkség 1:endégii/ latta 
' egy 200 bngádvezetű es 60 hogy szervezettebb, körülte- damUtató magatartással lgye-

� utdn Szabó Antal fótit· ' meghlvottakat. 
a 

I 

szolgálati vez:?i6 volt jelen. kintóbb munkával különösen keznek a szocializmus építé-
Máté, Sándcrnak, a személy- márciusban jobb eredménye- &ében élenJámi. 

zeti és munkaügyi szako.sz- lket is elérhettünk volna. Meg A szocialista brlgádmozga
tály �ezeli5Jének rnegn,·itója kell mondani, hogy a múlt lom hűen fejezi ki azt ·az is-
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után eloob Rö:wnyi Károly év márciusában a közel azo- mert három jeL<izót, szoclalis-

pl " a sz1getperono at és az a uljárót Ve7.érigi,i-.,;:atóhelyettes, majd 1108 ne�ek mellett mi- ta módon dolgozni, tanulni es 
dr. Soproni Józs.er, a szakszer- nii6égi mutatóin,k általános- élnl. 
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- A mai tanácskozáAAak A ve�riga7..galóhel ·ettes e7.- jutottunk a szocialista brigád-
MájUe 6-án_ kE:7dték meg a 1 . A felvételi épület és a po,s!d nem az a oélja, hogv a je-

Jliall;.olc t1!!:l.a1 palyaudve.r át- kózottJ nyomvan<,,an é-,üló lenlegi és az el!<övet.ke?.end-3 1 
építése keretében az uj sziget- ' alul){.ró 8 méter sz. les lesz idők feladatalna'c végrehaj
�k és az aluljáró építé- Ezen keresztül r.emc�k a sz,- tásához �zü�e;, 57.s:1-.vonal 
eét. E mulllkálatok elkészülté- ' ;.etperonokat lehet majd me�- op:?ratJv intézkEd�se'<et rész 
vel. a miskolci utasok rég} k!· közelít.erJ,  han-.?m a jármG- letesen elemnz.zi.ik - mon
vánaá«a ·teljesül. Megszűnik : javítót i . A har◊m szHes c;;oua a ve7�ri�a,gatúhclvet
vé,re az a baleseti ve�ély, : szigetperont vasbeton tctö�·�l tes. - A mighivo't Úo•
emelyet e nagyforga!mu és , fr-dJk be. ho� a \'árakozó uti.- gálati wzieto« és br1r;,.:dvc
reodezetle-n személypá1vaud- l wkat "\iédjé - az fdojárás vi- zetók e'"'..e!ikel 1t k.énlésekke! 
var jelentett. 'SZ011tag&ágnitól. bizonyara gyakrnn fo;tla1koz-

l n,;.k. fgy maguk iS jol tud-

Megiutalmazták 

a tisztasági mozgalom legiobbiait 

ják. hogy saját területü-'töii · 
a v�:.ít sol-.Tétfí mun'cájának 
ellátál,a m· :yen követe;m§- . 
nye:.et tiÍrn,;.�zt valameny- i 
nyiük e.ié. 

Kedvei6tl,mül alalcultalc 

a minőségi mutató/e A tapQ!cai pályafenntartási ' lát,-!nyt nyújt ez a gondo
f6n� terilleten � napok- 1 zott szolgálaH hely is. 
'ban értékelték a 1ISZ.ta! gl ; A tisztasági mozgalom ered- Ugy gondolom. nagy vonamozga.lom eTedményeit. Pél- · ménye;ért dicséret illeti la.l;ban azért �züksége„ rá-41\s munkájáért pénzjutal- · Szarka, ls-ti•án műszaki fő- mutatni. hogy az első negyed
mat _éti. _oklevelet kapott Le- : intéwl és Sza.bó Istt·á11 mű- é,·ben neme!:&< 3 mifüó 73 · 1ence111tvan� és Bókalui7' l s�ki fe,tigyelőt. a"kik a fö- ezer to„na aru.mennyiség 7•il-

llóheb, tovabbá a Ko- nokség területén a tisztasá- Ut.ása maradt el. hanem a mi- · 
�rs állomás melJet_t! 4_6.'�- 1 gi .m?Zgalom 1,2ervezöi, irá- nóségi mu-i.:,ára jellemzó mú-
.-mu '5rház. Az utobbmal 

1

. n;ntó1. 

1 

.S.T.aki-gazdasági mutatók sem ' 
Illem állnak meg a vonatok, B01Tiár Károly alakultak k •e'égitöen Eze;.I;- , 
cle a vooatból kinézönek sup • Tapolca né! a mutatóknál ieÍent :ezö : 

Minden ,rágya 
- vasutas kiµernetikussá lenni 

A közelmúltban a Technika ! alatt építetlü.k fel a 25 elkuf
Háiíbaii, a fizika tanárok or- 1 tett részből álló j,.,téka.sztalon 
eóooa tanácskozásán nagy si- 1 a falak ,,áLtoztatásával tet
kett aratott egy kibemetikai 

I 
szés.szerintil-é alaJdtltató 10!,)i

"1>, A rend.kívül boni;olult kai játéi..gépet, amety a sza�
Nndaienl, jelfogókkal inükö- 1 írod,1lomban „labiri11tm" rayy 

JIUk6 Lúzl6 feJT.) 

:ia a helye& utat. A l·is l�ber• 
1ieW:ai .. c�oda." eweLk.P.nt 75 
jelf1Jgnbo! álló emléke.?ó egy
ségből, 1·alamint a 3 1Jonal
kf:resőböL é� 31) jelfogóból állü 
1,e"?"érlü egiJséQl>ől terödik ösz 
s?e. A?' elektromotc>Tt és a;: 
elektromúgncst Is há:llag ke• 
szi!ették. 

K:épűnk azt a. J)illa natot áb
rázolja, amikor rő'l--íd taJ:Oga· 
!ódzás után a. múegb- meg
taldl.ia. a sajtot. Baloldalo-n; 
Káli Pista magyarázza. a s%4/c• 
kö1·t látO{lató diákok-nak a 
nagyszerű teljesítményt, a 
gondolko=ó gép őnmiiködö lo• 
gtkaí kapc,olatát, amí oda-
1.·ezetett, hog11 a müegér má
aodpercek lflforgrila. alatt ta• 
lálta meo a sa.jth.oz vezet6 
utat. 

(I-n) 

A miskolci Igazgatóság tár
&adalml tanulm.inyi ösztön. 
dfjpá'lyázatot hirdet müec:ye. 
temi hallgatók, illetve mü
egyet.emre beiratkozni szán
dékozók rés2ére az építési 
és pályafenntartási BZllkszol• 
gálll;t munkaterületén bel&
tend6 alábbi munkakörökben : 

d li,gikaj játek.g.épet a Mik- ,,útves:t6" néven Ismeretes -
l'Nth téri gimnázium kiberne- m esélte boldog bü,;.kesl!qgel. 
Clrllt aaraJdcörében - Kooría Egy tárgyat, a könff'Jebb ért
llihá.lu fizika. aza.kos tanár hetöséa miatt a mi esetünk• 
!illefflú,e mellett - három, be!& egy sztaniolpapÍTblS gön- út-vasút, aU{QÚtmérnök 10 f{J 
láp remfnuekre jogoaító dúik- gvölt „aajtot'.' kell megtalálni Hfdmérnölc 4 fö 
eti\ber: Vesztergombl Gyargy. egy „múegérllék". A játék Epfté8Zmérnök 4 Jó 
lt4u latván és Vesztergombi llm')l!ge, hogJJ az úti·eszt6. va.- J;pü?etaéJ)ésrméT11Ök 4 fó 
Fwenc alkották. 1-"tMelyik pont1ára kitett sa.; Gépészmérnilk. 2 !6 

Ks&t Píata most irettségizik. tot a mii.egér önmagától meo• Az ösztöndíj a, tanulmányi 
Y111&tu ,zUl6k gyermeke, s ö

l 
találja. Ha a aa;t hel11ét vál• eredménytöl függ6esl: 

... mint aoka!l mások, ös::tö-
1 

tozatltlnul hagyjuk, caz egér 
l!loaen a vasúthoz ragaszkodik. 1 másodsznrra. már falba.tblcö�-'I kfttlnő 6SDD,- Ft (�J 
:l>8 llffll akárimltten területére. ntl!l.:i•!, egéB? kis id!> aratt a. ;eies 6000,- Ft 
A l10tldolloo-zó aéJJek világába 

l 
lt'grövidebb úton jut el a ,ajt · jó SOOO,- Ft 

llaovilc. VIIIIUta, kibernetikus hoz. mert már .,megtanulta." ,a közepu 4000.- Ft 
�,!!!sz, majd klbernetik11� helllf!B uta.t. A munkaterület 11, MAV 

trehle lmm. Ezért kérte /El• Megtudtulc még, hogy a Qáp Mi.slrolcl tgu.gatóság építési 
'li!!tcUt a MAV Adatfeldolgozó három eg,.JSégböl áU, • a jdték- és pályafennlarlllÍ8i főnöksé-f�11ez, ahol , megta!4il• asztalon ké� ki, egiienáramrl. gelnek vonalhálózata. 
� ma �ár � leg11:0r1:iernbb mowr segtísé(lét,el, a mile{lér A főnökség nékhelye: 1:1a.r-

ffkai gepe/cet u. :11i1n- aratt lev6 elektro�es bár- Miskotc Sá&o z••·"'-tleti dlma. h9'111 ezeknek a gl- melt/ik kockába elvihet6. A 1'011, , ra ,..�-

�•, oruoaa leheaun. oez4rl6egu,légbe a fíú.k három hel11. A �yázók a kérvén�e

a,u 4rul el a ma.Qa képezte proc,ra mot ipftettek. Az elB6-

I 

ket az slabbl címre küldjék. 

JdllernftUcu, KáU Plata a _, 11 mágnes keN11i az 4lf11'ret, MAV lgazga_t61áll, iu-ml!!lvzetf 
r,épről, fúúat .!le-

1 
A ,r..ósl/c kett6vel 11Z egér és mun.Jca1lgvi oaztdlJA Mii-

� ""1111 nr,1vir61: karul "'"0 a 111;tot. _Az emlé- kolc, Szemere utm 26. IZám. 
kciiti 1000 i;w11kaó,a lcea6 111111,ég, a. memória tárol,, 

Dra �= ���U:Mó'1:e�= 8d!":.a';,r:ak':"Onyt 
(MTI Fo&o - Tormat Alldor felY„ 

után részletesen ismertette, 
milyen méttékben maradt el 
a \'"a.s.út az elsú negyedévi 
tervteljesítksben. A személy
szállító vonatok menetrend
szerű közlekedésében mind
össze 89.01, a tehervonatok
n.ál 59.98 százalékos e1-ed
ményt ért el a vasút. A té
hervonatok átlagO<S terhelése. 
a bázisidőszaJchoz viszonyítva 
7 tonnával volt kisebb. Az 
egy dolgozó .moodonyra eeó 
100 elcgytonna-kilométer tel
jesít.mérly 3, 7 62malékkal esett 
visisza. 

- Ezek a kir� pél
dák - folyuitta -, vala
.tr..in-t a min6slégi munkára 
jellemző műszaki-gazdasági 
mutatóknál, így a kocsifor
duló és a kocsi:ta:rtózkodás.i 
időnél, az utazást sebesség
nél, az irány- és közvetlen 
vonatok kép7.ésénél, továbbá 
az üzemeltetés kölltségeinél 
bekövetkezett első negyed
évi elmaradál!lo.k szabják 
meg az elkövetkezendő idő
ben reán:k háruló nagy fel
adatokat. 

A munkaverseny segítse 
a gazdas6gossógot 

A feladatok wru!'rete -azon
ban egymagában nem ele
gendő. Mindenkinek látni 
kell, hogy a vasút előtt álló 
feladatoka,t csakis a S210Cla• 
lista munkaverseny hatéko
nyabbá tételével tudjuk meg
oldani. f.:ppen mrt az év 
hátralévö hónapjaiban foko
zottan el6téroe kerül a mun
kaverseny jelentúsége. Arra 
kell törekednünk, hogy a 
munkaverseny az eddiginél 
még hat&onyabban mozdít8ll 
elll a vasút l&Zdaségos üze.. 
m.eltet.éeét., az eleotovábbf
tás m�rsftásét. 

A dolgozók és Ye7.et6k asz. 
szefogásával törekedni kell 
berende� minél jobb 
kihasznáJáaára, új technoló
giai eljárások bevezetésére, 
a müszaki azfnvonal aaját 
er6b& «lrt.én6 emelésére. 
Ezeket a 1ényé&t>e vá&6 hér
dáleket uért emelem ki, 
mert megvalóis(téeukat a szo.. 
ciallsta brigádok példamuUv 
tó mUllké.la mmoüev6en el6-
segítheti. 

'.g:ömsmert, de aJárt nem 
4rt fmlételtea � 

nv;,rz.galom kis7.élesitésébéo. 
.Eszerint a vasútnál jelenleg 
4839 brigádban 36 634 dol
gozó versenyez a szocialista 
bri,gád címért. Ezek közül 
1174 brigád 11162 taggal má,r 
elnyerte a szocialista brigád 
címet, a vele járó oklevelet, 
167 brigád 1310 taggal pe
dig zászló- és jelvény-kitünte
tésben ré&zesült. 

A szocialista brigád
mozgalom 

- tömegmozgalom 

Rödön111 Károltt után dr. 
Soproni József, a szaikszerve
zet titkára foglalkozott a szo.. 
cialista brigádmozgafommal 
kapcsolatos tapasztalatokkal 
és a további feladatokkal. 

- A vasutas szocialista bri
gádvezetők első országos ta
nácskozását szakszervezetünk 
1959. szeptember 24-én hív
ta össze - mondotta beveze
tőjében. - Ennek a tanácsko
zásnak az . voLt a célja, ?iogy se
gít.céget nyújlsl!nk és helyes 
irányba tereljük a mozgalom 
fejlődését. Ez a törekvésünk, 
min-t azt az előző beszámoló
ból hallottuk, er-edméneyel 
járt. A szocialista brigádmoz
galom a vasútnál az elmúlt 
évekbeio jelentősen megerő
södött, sót. mint azt a S7lámok 
bizonyítják, tömegmozgalom
má vált. A B210C!alista brigá
dok tevékenysége a dolgozók 
mind szélesebb n!'te,einél 
vált ki elismerést. A mo7.ga
lomnak e VQllásal azt Is bebl
zanyillották, hogy a szocialista 
bdgádok a munkahelyek po
ll tika! 6a gazdasági erősíté
séért vívo� küzdelemnek la 
jelentős télwezőivé viltak. 

A V88\Ítl'W a � 
dolgozóknak mintegy 53 sal· 
zaléka vesz rat a -,ctali91:a 
brigádmozga!omban. Ami a 
mozgalom � il
leti, az eddigi ered� 
el'9edettek lehetünk. 

A további feladatokkal kap
caolaM>au dr-. Soproni � 
amellett :foc].alt állást, hogy a 
S20Cialllta �t 
a vas-6t Sl(j�inak mea· 

felelően kell , továbbnél• 
ten!, 68J,, abo&v az az lrlbly' .. 
elv-tervezetben 19 aerepel. 
Eáut6n :nyomaWkoaan telbtv
ta a ft�lmet, hOID' ez a mo&-

galom nffl! rilt semmiféle 
sablont. éppen ezért a sml· 
gá]atl helyeken cak ott aer
vezzenek $ZOCialiN brlcldo
kat, ahol annak DMCYaD az 
aiapja. Ha valahol á aazdaaá
gl ve:retók és a mo,calmi _.. 
vek ci,ak 821ért uor,a.lmaz· 
zák a szocialista br!cádmor.· 
galmat. hogy annak szárnge. 
rúségével dlcseik�k, 
he-lyte!enül járm:k el. 

A mozgalom nem c'1. 

hanem IISÚifz 

A swcial sta brióc:lmoqa
lom értékelés.e után a szo
cialista manka műhelye, szol
gálati helye címért lnduli ver
senymozgalcmmal fOlllalk� 
zott. 

- E mozgalmat mindenek
elStt awkban a g.az.da9ági és 
termelési egységekben érde
ma beindítani, ahol a váll.a• 
lat. a szol�-Uati hely terven 

. belül elkülöníthető é$ reáli
san mérhetó gazdasági fel-
adatok,:rnl rendelkezik 
hangsúlyozta a többi között. 

' - A magasabb gazdasági 
egy,égekben csak akkor in· 
dokclt célul tuznl a szocialis
ta munka ilzeme cím elnye• 
rését. ha azt az alsóbb egy
ségek többségének odaítélték. 
Annál is inkább, mivel ez a 
versenym�alom a szocialis
ta brigádok szervezetére, cél
kitüzéseirc: épül. 

Befejezésül a mozcalom 
eddigi tap:.sztalatá.Lt értékel• 
te. FelhíYta a szolgálati veze
tők és a mozgalmi szen.-ek: 
figyelmét. hogy a jövőben az 
eddigieknél többet kell tenni 
mind a szocialista bTlgád, 
minö pedig a szocialista mun
ka műhelye, !tZOlgálatl hei!ye 
címért folyó ,�rsenymoz,gal
m!lckér.t. Fo ·07.ottabb mér
�.<'Mrt kél! alkalmazni a te!-• 
mel&enység fokozása érde
kében az erkölcsi elismeN!sek 
meldett az anyagi ösztönzőket 
is. Nagyobb gondot kell for-
ditani a kiváló dolgozó kitiln
tetések adományoo:ására. 

- Nem szabad nem elól 
téveszteni, hogy a szocia1ista 
brigádmozgalom font.os eaz
köz a S2X>Cial!zmus ép(ité!lé
ben. Fontos eszkfü: és nem 
cél, mint ahogy ezt ec,es 
S210lgálati helyeken eddig ér
telmezték - hangsúlyoeta vé
ge2letül. 

A nemzetközi 
vándordíjak 6tad6so 

A beszámol6.tc elhangalaa 
után be�es ürmepMCre 
került sor a kultúrteremben. 
Mint ismeretes, a baráti ál
lamok vasu,tai - a csehszlo
wk, lengyel, NDK, bolgár N 
�gyar- VaSút - között folyó 
nemzetközi munkaverseny 
1962. második félévében a 
MA V végzett az el86 helyen. 
Ezzel elnyertük az NDK VU• 
útja áltat felajánlott vöröt 
Vándorzá&zlót és VáJ!dol"lle!'le
get. 

Az Wl=Psécen Jelen voa.
tak az említett vasutak kép
viselői. valamint a pragal 
nemzetközi tnilsu.ld lrodla 
veretöi. Szuchocleb Voclao, 
az iroda vezetője Ismertette a 
verseny eredményét. A többi 
között elmondotta, hogy a 
múlt év első felében a l� 
gyel vasutak nyerték a ver
senyt. második félévi>.,i 
uonban a MAV Slll'lllt ... . 
re. A j6 er� � 
lilM>en nagy részt van �nalt, 
ho&Y a MAV az e&Y  Mll\'lft
köz:I szemé'vazlllt'6 vonatra 
es6 kéeési l)eftet 4'-r61 ;l 
�n:re cs6kkettiette. A kés 
belépett nerMdközl -
k6lésf � összeaen 800ll 
perccel sllrerlllt C8111ritentlfd1. 

BefejeaMül az Iroda és mlf-
111 �� 111'8tulilt a 
hec, majd n&4b' �IIS 
te á� a �  
�· . .. Rtlcf&lii . X4-
�t • clr. � ló+ 
� 

Az �..ar; �t --
a ll!6t feletti vttll, 
JIL A- .. JeJe'Otket4 ld!ed1 • 
............. 
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A Vasútépító Törekvés nyerte 
az asztalitenisz Európa Kupát 

'--

Berczik Zoltán Rózsás Péter Holló Tamás Bíró Imre 
Az utóbbi heWklbeln igazi polllW8 vezetést. Holló azon- nyeit =�tta. Különösen asz;talitenisz-csatállt színhelye ban ragyogóan játszott. E€Y- emiékezetes marad a Neguvo1t a Sportcsa.mok. A prá- más után négy pontot srrer-- lescu elleni mérkőziése. HoHó gai VB u.táin elóblb a japá,- zett és 20:19-re alakította a pedig valóság.gal önmagJá!t nok, madd a lk:ín.ai.alk adtak játszmát. Ezt a román ver- múlm feW.1. Rózsrás ltiS6é báizelitőt tudásl.iklból. A két semrzó k!egy,anJítette, majd t.ortalanuil ját.szott, és :néha sportcsemegét brunarosaJn kiét ragyogó Hollló-leütés kö- akikor is leálllt védeke2.il11, újabb !követte. Május 5-én a vetkezett, amely arzJt jelen- amiikor támadnia ke!lll,e,tt vol-

férfi asztalitem.iSz Európa tette, hogy a Vasútépítő csa- na. 
Kupa küzdelmére került sor pata magas színv<nU1,lú, vé- A ta1állrozó után a Vasút-a Sportcsvz,rnoklban. A tava- gig izg,a,lma,s mé'l"kózéisen épíltéílk versenyzői és vezetői ly,! magyar bajnok Vasút- megnyerte az a.sztali<tenis:a örömmel vebtéik át az Európa építő Törelkvés, a romálll Európa. Kupát. Kupát. A ,wMz küzde-lemben bajnok CSM Cluj együttesét Ez a ta1áillk,ozó :i,gazj 85Z- kivívott sikerhez mi is gra-látta vendégül. · talitenisz EK-<lönitö volt. A I tu.lálunk. 

A szakemberek ,i,e-m sok találikozán Berczilk régi ere- - vi -
esélyt a.dta.k a magyar csa-
pa.t1ul.k a román 1Uifl!I válo
gatottal azonos Cluj ellen. Vo1tak, a'kik fölényes 5:2, sót 5:1 ará,nyú román g;yóze'lmet tippel.te'k. Érithető, hiszen Berczikék az utóbbi időben hullámvölgybe kerültek, amiooll. a prágai VB küzdelmei alatt sem tudtak ki!álbo1nL Még az együtt;es vezetői is borulátók volitalk. 

A Vasútépítők versenyzői 
vasárnap esrte eloszlattárk az 
aggályokat. Bár, a találkozó elején a romáln csapait 2 :0 arárnyú vezetésre tett szert. Ei:t azonban ,Berczikéknek sikerillt kiegyeniliteniü'k. Sőt, 3 :3-nál Berczii& Cobirzan és Giur,giuca utá,n a legjobb ro:márn játékost, a többszörös román váil.ogatott Negulescut is legyőzte. A roinánolk újból egyenJ.ítettek. Ezután következett az est legizgalmasabb, az Európa Kupa sorsát eldöntő méTkőzés, a Holló Giua:,giuca tallállkozó. 

Az els6 járt=nát Holil.ó nyerte, igen s;;oros küzdelenrben 21 :19-re, a másodikban ugyanilyen arányban alul.maradt. A hallatlanul izgalmas harma,di!k járts2Jmában 13-ig a román fiú vezetett, majd Holló beérte. Néhány perc múlva ismét Giurgiuaa szerzett három-

Birkózó válogafottunk 

mérsékelten szerepelt 

a·z USIC versenyén • A Nemzetközi Vasutas szenvedett. A következő na-
Sportszövetség - mint már poklban 5em váltowtt a helyelőző lapunkban hírt adtunk zet. Előbb a légsúlyú Hódos, róla - május 1-5 között a majd a középsúlyú Kovi�3 bulgáriai Plovdivban rendezte esett ki a küzdelemböl. meg a III. nemzetközi vas- Többi versenyzőnk, akik 1 utas kötöttfogású birkózó-ver- döntőig e1jutot-tak - Rezná.k senyt. Az ötnapos küzdelem- kivételével egymás után sorozaton 12 nemzet - szov- szenvedtek vereség"l_t.. A ll�g:7 ;et, roman, csehszlovák, len- egyenletesebb teijesítményt a 
gyel, bolgátr, magyar, NDK, lepkesúlyú Alker nyújtotta. 
NSZK, 3véd, finn, osztrák és Veretlenül jutott a döntőig, 
iTáni - legjo'l>b vasutas bír- ott a.wnban már aJ'lllma.radt a kózói mérték össze erejüket. srzovjet Karavajevvel szem-A magyar vasutasválogatott ben. Jgy meg kellett elégedmérsékelt teljesítményt nyúj- nie a második helyezéssel. tett a versenyen. Az igen erős Raj,ta kívül nagyszerűen helyt mezőny mellett - a swvjet állt a fiatal Varga, alk:i könyés bolgár csapatban például nyúsúlyban a válogatott boltöbb nagyválogatott vonult fel gár lvanQv és a s:oovjet Ke>!o- ebben annak is része van, tilov mögött a harmadik hehogy csapatunk fárasztó uta- lyen végzett. Pehelysúlyban zás után, a versenysorozat Kátai ötödik, váltósúlyban napján hajnalban érkezett Tatrr negyedik, középsúlyban Plovdivba. Néhány versenyző- Ková<:3 hatodik, félnehézsúlynek néhány óra alatt kellett ban Hőhn ötödik, nehézsúlyleadnia súlyföloolegét. ban Reznák a harmadik he-Versenyzőink részére i;aj- lyen végzett. nos már az első nap rosszul Csapatversenyben: 1. Szovkezdódött. Meglepetésre a pe-

1 
jetuni6 41, 2. Bulgária 28, 3. helysúlyú Kátai és a váltós.í- Csehszlcn,ákia 20,5, 4. Malyú Tarr kétvállas vereséget gyarország 20 ponttal. 

KERESZTREJTVÉNY 
pap. 48. Sportolók edzőtábora. 50. 
Mt.t-atószó. 51. Déllgyümölcs. 52. 
Szlovákiai város. 53. 11:nelrel. 55. 
Dunántúli csatorna. 56, Pusztít. 
58. Rés, népiesen. 60. Tiltó szó. 62. 

Vízszintes: 1. A hatodikra júni• 

1 
E16de!m. 30. A Tisza mellékfolyó- i::1épköztársaság. 63. Mln6ségellen

us közepén kerül sor. 14. Latin ja. 32. Igekötö. 34. Község Komá- 1 
orzés. 64· Régi mesefilmek hőse. 

köszöntés. 15. Hátsóindiai folyó. rom megyében. 36. Hangtalan po- 65. Szintén. 66. Mint a V.Í3'5Zlntes }4· 
16. Ausztráliai futómadár. 17. Fe- fon. 37. Volt burmai rniniszterel- 68. &lelem. 70. HaJ?-��_nul sug. 

jér megyei község. 19, Reménybétl, 

l 
nök. 38. Gépesített adatfeldolgozó. 71• Magasztos har>�u k�ltcmény. 

latinul. 20. Megfelelőbb. 21. Remé- 4-0. A Don és az Azovt tenger v!- 72. Sértődékeny el.lberre lS mond
ll. 23. Ametiszt magánhangzót 2�. déke a magyar történelemben. 43. ják. 
Ekezettel csatakiáltás. 25. Dicső- Olajoz. 44. Férf.'-..év. 46. Hires ma- Filgg6leges: 1. J. Sebast!an 
ség. 27. A betegség kísérője. 29. gyar zeneszerz6. 47. Göröglkeletl (1685-1750) német zeneszerzö. 2. 

,, 2. 6 7 

(4 

f7 

8 

Esztendőld. 3. Báj. 4. Ké.-dőszó. 
s. Országos Rendező Iroda. 6. Nem 
éppen. 7. Véges keverve. 8. Betű-
pótlással mosópormárka. 9. Fér
finév. 10. Téll sportesz.köz. 11. 
Vissza: ez megfelelő. 12. Asványi 
anyagból készült gesztenyebarna 
festék. 13. Régi ruhadarab. 18. Ne
mesfém. 20. A görög hOsmondában 
az ar�onauták vezetője. 2:2., Esz
ménykép. 24. A legnagyobb húros 
han-gszer. 26. Ilyen dij is van. Z7. 
Meghunyász.kodlk. 28. Román ki
rályság neve volt. 31. Kínai tarto
mány. 33. Magyar származású né
met mozdulatmúvész. 35. Ez má,
jus. 37. Azsiai állam. 39. Bálvány. 
41. Torbágy ikerközsége. 42. DZT. 
43. Hajt•hatatlan. 45. ·Nyelvcsalád. 
47. Becsap, pestiesen 49. Földmű
velő indián törzs. 51, Gyakori csa
ládnév. 54, Vissza, erdei törpe. 56. 
Lám. 57. Al\óv!z. 59. Folyadék 
áramlásának elzárására szolgál. 
61. Becézett nt' név. 65. Hegy a 
görög mitológiában . 67. Kimondott 
betű. 69. Kettőzve bányaváros. 7<>. 
Mint 10. f0gg6leges. 71. Könnyú
fém. 

�ekOldendó: vizsz'.7l1P.s 1. és füg
goieges 35. sorok. BekQldési határ
idö: június 10. Az előző kereszt
re,itvény helyes megfejtése: M•m
kásakadém.lák. Altalános lsl<0la. 
Könvvtárak. 

Könyvet nyertek: Szabó Pál 
málházó, Battonya áll. Tóth Ká· 
roly Pécs, Bem u. 2. n. 6. Kis� 
János el1en6r. Kaposvár. József 
Attila u. 7. K-·wAcs Józ..c.etné. Pápa. 
Korvln u. 3. Wéber Mihály ellen
őr, Kiskunhalas, Vasút u. f. 

ÚJ KÖNYVSOROZAT 
A világirodalom remekei Az utóbbi éveikben örvendetesen megnőtt a könyvbarátok tábora. Különösen kedvelt.elc a jól összeállított könyvsorozatok. Az új olva. sók megnyerése azonban még ma is jelentős feladat, külön&en az üzeme!kben, a szol• gálati helyeken. Ezért hívjuk fel a figyelmet egy rövidesen induló és nagyon érdekesnek igérkező könyvsorozatra, amely elsősorban azoknak az igényeit szolgálja, akik most kezdenek hozzá házilkönyVtá,ruk kialalcitásához. 

n·1· 
11�'1� 

· · ·E·· .. H--· · · . · · -•.•··- · · =--·"'" A:r. IIIV'a,tóünJnepségen a La,; tiinka művelődési ház együtte, se adott ;jól siokerült műsort. 
- Harminc 2200 lóerős Die-sel-mozdony,t vásárolt a bolgár vasút az osztrák Semmeri:ng-G:raz-Pauker cégtől. Az első Diese'l-moz.dony málr - A múlt éi, második fdl-megérlk:ezett Szófüfüa. ben megkezdtlék a Ka.nadat Társadalmi munkában AUa.mvasu.tak Legés=kiblt hozták helyre a Szabadság vasúotvonalának építését • téri üzemegység kerthelyisé- Peace River és a Nagy-Rat,, gét Gödöllőn az Utasellátó 

I 
szolga-tó között. Az új � dolgozói. a terv szerim 1965-re késziU el. - Korszerií fényjelzős út-

átjárót létesítenek a 7-es .szá- - Tervs:zerúen halad a � 
mú főközlekedési út bicskei posvár-Fonyód közötti vonal 
vasúti keresztezésénél. A so- kors:zerúsítése. A pályaépítóJl 
rompó teljesen automatikusan az idén 38 kilométeres szaka
fog működni. üzembe helyezé- szon fejezik be az átépítést., sét a nyári nagy balatoni for• S?r, ke�ill az állom4sok bóví. 

Az 1963. évi ünnepi !könyvhét aJkaJ.mából az Európa Kia.dó megindítja a Világ
irodalom remekei című sornzatot. Az új soromt - a világirodalom klasszik'Us műveiből készült 36 kötetes válogatás - egyaránt allkalmas az irodalmi műveltség emelésére és a szórakozási igény kielégítésére. 

galomra tervezik. tesere IS, 

A vilá.c,"irodalom remekei előfizetéses sorozat. A 36 
kötet megjewnése három esz
tendö alatt várható. Havonta átlag egy mű hagyja el a nyomdát, ízléses kivite1ben, egészvászon kötésben. 
A kötetek egységes ára 26 
forint. Ez az összeg az egyedi kiadások áránál lényegesen lredvezményesebb. Az el-Ofizetés szerlle:zése má
jus hónapban indul, elsősorban az üzemi könyvesboltok és köiliYVbizományocsok útján. A sorozat mintakötetei már megtekinthetők a !könyvesboltokban. 

Az 1963/64-ben megjelenő első tizenkét kötet a követikezó műve-ket tartalmazza: L. Tolsztoj: Karenina. Anna 
1-II., Du.ma.s: Monte Christo 
1-111., Thomas Mann: Bud
denbrook-ház, Boccaccio: De
kameron 1-II., Doszto-
jevszkij: Bűn és bűnhő-dés, R. Rooland: Az elvará
zsolt lélek l-lII., Hemingway: Akiért a. harang szór, 
Ezeregyéjszaka, S. Lewis: 
Arrowsmith,, J. London: No
vellák, Zola: Három város l=1l1., MauptUSa.nt: N91X!Jlák. 

A szerkesztöség üzeni 

- Aprili!, 'közepén tartották a g;yék.::nyesi vasutas ku:1-túrotthon avatóüntnepségét. 
Kitüntetett felépítményi brigcid 

A Bw:lape&tl :epítésí Fánök,
ség angyalföldi építésvezetősé
génél a május 1-i ünnepség keretében szocialista brigád zászll.óval, jelvénnyel és ok.levéllel tüntett&: lki Hajdú Lajos felépítményi brigádját. A 20 tagú szocialista brigád 10 éve dolgozik együtt. Valamennyien sdkeresen végezték el a szakmunkás-tanfolyamot és négy éve vesznek részt a szocialista brigádmozgialomban. A mú'lt évi •tervüket 123 százalékra teljesítették és a fónökség 82 munkabrigádja közül ők érté'k el a legjobb eredményeket. Vezetőjük 
Hajdú Lajos 35 éves előmunkás érdemes vasutas és kiváló dolgozó. Bánsági JÓ7Sef 

Veszélyes játék ! 
Hatva.nból 5.54 órakor indul a 6327-es számú személyv:>nat. Ez a szerelvény általában a IV-Vll. vá,gányról induL 4, vonat indulása előtt 5-10 perccel az első három vá�.,-nyon legtőbbSlror tehervonatok mozognak. Az utasoknak hajmeresztő mutatványok 1!:özepette kell eljutniok a ;.,z,emélyvona,tig. Vannak, akik a 

Uglyai Sándor. Hábel György, mozgó tehervonaton má&Zna.k 
Bakó János Mlslcolc, Kocz.ka Já- keres2ltül, mások az álló vo
nos Debrecen, Pintér Lajos Vác- natok alatt bujnak 'it. if�ta?:;i

d
.g�,��nJobk�

arc�ro\1;: Ml történne, ha a 6127-est 
Szlládi Sándor, Cserháti József az első vágányról indítanák. 
Szeged, Farkas Dezső Fegyver- Ha ez neni célszerű. osszák 
�i�eFi'a1!:��s:!1:,

óö
�éri ��� meg a teher-vonatolnt és ne 

rás, Bánsági József Budapest, végezzenek mozgáJt a sze
Szentgáll István GyöngyÖS, Bol- mé1yvonat induloása előtt 
dizsár Gyui_a Békéscsaba_. Szelle 

l mert ez _vesz'!" · · •'-k 1-bb-, Ferenc, Szou. Bo"1'ár KarolY Ta- tóbb "" ·' es Jao-c • e 0 

polca, Németh Pál Szerencs, Ara- U balesethez vezet. 
nyosy József Komárom : Lev�eiket 
lapunk anyagához felhasználjuk. -lg-
Ifjúsági világcsúcs súlyemelésben 

Május 5--én és 6-án a Sport- ll1<'5gött a másodi'k helyen végcsarnokban rendezték meg az zett. országos felnőtt súlyemeló- A 20 esztendős szarvas Gábajnokságot. A küzdelemben bor könnyüsúlyban csak a a Testvériség fiatal súlyemelő harmadik helyet tudta meg-szerezni, sza.kftásban azonban gárdája is indult. A verseny- ifj-úsági világcsúcsot javított. zók közül Sza.rvas Gábor és Teljesítménye: 113 kg. 
Födelevich ért el figyelemre A Testvériség két tehet.s� méltó eredményt. Födelevich ges fiatal súlyemelőjétől, akik pehelysúlyban 307,5 kg-<>S �rvos �m:rás edző irányítáösszteljesítményével megjaví- saval hetről hétre sw:galma-. l san edzenek, sokat varnak a '."°J� a� ál1;a!a tartott ?rsza�os szakemberek. A válogatott ke-1fJuság,_ csucsot. A baJnoksag- retben máris figyelembe vetban pedig a válogat.ott Földi ték őket. 

- 4:J ifjúsági szocialista. bri,; giád tevékenykedik a Déli csomópont területén. Köwlük 11 brigád már elnyerte a szocialista címet. A brigádvezető!t a közelmúltban a mozgalom 
időszerű kérdéseiről ta:rtottas megbesziélést. - A legutóbbi termelést 
tanácskozáson 22 brigádnak 
íté,1,ték oda a .szocta.lista címei 
Szeged állomáson. Ezek közül 
két brigád harmadízben, 9 
másodízben, 11 pedig elöszÖ1' 
nyerte el a címet, ii/:leti,e 11.t 
oklevelet. - Hat.áridó előtt teljesttették május 1 tiszteletére tett vállalásukat a Krisztinavru:osl Pályafenntartási Főnökség létszámába tartozó Vásárhelyi Pá!!. kétszeres szocialista brigádjának dolgozói. Az ünnepi műszak alatt a többi brigád is eredményes munkát végzett. - Lánctalpas markoló segíti a vasutasok munkáját a Miskolc-tiszai pályaudvar alnljárójának építésénél. A kiemelt földet dömperekkel szállítják el a vasút területéről. 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a kilve�kez6-
ket: 

16. szAmból: 110 923/1963. 't/2. C. 
Egyetemi levelező, esti és · nappali 
tagozat! felvételek az 1963/64. év
ben. 

17. számból: 111 729/1963. I/2. C. 
Felvétel a vasúti iec:nnurumok le-
velező és esti tagozataira az 
1963/64. iskolai évre. 

Lakáscsere 
Elcserélném X. kerruett 1 gzo

ba. konyha. kertes MA V-lakáso
mat bárhol belterületen tanácsi 
rendelkezésű hasonlóval. Cim: 
Rákos, MA V-telep I/3/a. Érdeklőd
ni: Koller 189-820, 157 mellék. vasutassal elcserélném Bp. VIII. 
Kerepesi űt s. sz. alatti 2 szobás; 
komfortos, földszintes, c;zép laká• 
somat · egy nagyszobás, hallos. 
komfortosra. Budai lakást meg„ 
egyezéssel. Érdeklődni: 221>--600; 
137 mellék. 

MAGYAR VASUTAS 
Felelős szerkeszt6: Gulyás János 

Felel6s kiadó: Szabó Antal 
Szerkesztéi.ség: 

Budapest VI.. Benczúr u. U 
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- Lehet meneszteni! Nem várunk tovább 
mozdonyra, mert lekésik az előadást Böször
ményben. 

(Pusztai PA! rajzai) 

1. 

fÁL4 Af [NNTAP-

- Papa! A szomszéd szakasz embereí téve
désból a mi szelvényünkben krampácsolnak. - Szala.dj, nézd meg hogu jól dolgoznak-e. 
Ha rosszul csinálják, zavard el őket. 
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Megn.épülnek a GYSEV álloma.rok 

1 
R-6 11Je1s - ec1k ..,.._ fonlf1oüak a GYSEV vonaUn. NftaellM a l)6ba "'1 r-. 
hanem u 60.aúok la pntlozatlanok, elhanyasoHaJu voltak. Mindez ma már a mál
U. A múlt tvbea hoaikezdtek a vonal fel6j(üsihos, u 6llmnáao'k 61 mepll6hel:,e'k 
koraerisffés6bes, eeinoefüsibos. A GYSE� lsuptósisán&k vezet61 oly_. aerefllélt 

variuolnl • vonal '1lomá6&lt, mint amilyeneket a Balaton mentén látni 
� 
� 
1i! 
� 
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i A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 1 
1 -----------------------------1 
1 ffl. 8VFOLYAM. 1L 8zAM Ara 40 fiDér 1163. J()NIUS L 1 

---------------------------- 1i! i 
� 
1i! 
i Május 26-án életbelépett az új menetrend 
1i! 
1i! 

Az első napon I személyszállító ,onatok 97 százaléka közlekedett menetrend szerint � 
• 1i! 

'Májlu 26-án O 6ra.1ror életbe lépett a MAV A nemzetközi é• belföldi személ11forgalom- � 
1961--64. évi menetrendje. Az átállá& zök.ke- ban ia gyorsult a közlekedés. Egyes vona-� 
116 flllkül törtém. A gépezet, a.hogy a forgal- toknak tovább csökkent a menetidejük. A !! 
Int uakolztá.l11 e{111ik vezetője megjeg11ezte, Budapest-Berlin köziltt közlekedő Hunaá- 1 
olajoZottan működött. Ebben nafl1I része van 'l"ia gyorsmotorvono.tot a várható na,g11 utas- 1i! 
• fBn,1zerű„ QOnd-os fel.készülésnek. Az iaaz- forgalom miatt dupla szerelvénn11el közle- l 
fl'ÚÓ"gOk forgalmi és vontatási osztál114í éa kedtetik. Jelentősen rövidült a menettartam !! 
• oolaálati főnökségek alaposan felkészül- a főváros és több na1711 vidéki város között.� A régi bódék sorra eUiinnek u 
tele a feladatokra. Ai: e�árori forgalomba!'- e1 �bi, ceglédi és i állomások végéb6L Helyüket 

A 1'GIUúuok é, az utaz6klfzőnség aok úJ la,osmizseí vonaJon az inga.Járatok bevezeté-1i! 
IZfnfolttal tall/.Ucozi� az ú; menetrendbe?t. A se jelenti az újat. jilyen korszerű váHó6rhelyek 

Keleti ú 4 Nyugatf pált14udvaron például 
Az új menetrend életbelépésének el&ó nap-� váltják fel. Ez az 6rhely Kapu-

megkezdte múköd.!11ét a MAV nemzetkö·..: 'n-
ján 4 2287 személ11Szállító vonat 97 százaléka� i illomáson k�.... •l �• • közlekedett menet'l"end szerint. Ez azt ;e-1i! 

v r """'"'"0 � 

formáctóa IZolgálata, megkezdődött az utC1Sok lenti, 1wa1I akadnak méa ten,nivalók főként I hány héttel ezelóH 
kAl:ripog1711áazának elszállítása egllik pálya- a nemzetközi 110natok menetrend azerinti � 
tldVIJffó! a másikra, Sturovón a személyfor- közlekedését illetően. A baráti államok ver-� 
,.iom után a tehertoraalom számára is meg- sen11ében eln11ert vándorzáazlót csakis úgy j 
.,,Ut a közö11 cseluzlovák-mag114r határállo- tudjuk megtartani, ha tovább csökkentjűk 4j :!:i� csak a jelentősebb eseményeket vonatok· késését é, javítjuk a menetrendllu-j 

r-úsé�� 1 
ilí 

felavatták a sturovoi csehszlovák-magyar határállomást 1 
1i! 1 
r!l 
ilí 

1958 júniusában Szófia, alig 
egy hóoap.ra pedig Budapest 
volt hat ország közlekedési 
lllin:hlJltereinek, illetve helyet
tellei?ICII: 'részvételével a kor
aerulib- nemzetközi sremé!y
és ándor�om lebanyolitásá-

kodá!i ideje egyik vagy másik 
határállomáson meghaladta a 
13 órát. Most ez az idő is csa,Jc
nam a felére cSÖ'kkent. 

A korszerübb technológia al
kalmazásával május 25-től 
Sturovóban 24 óra alatt csak-

1i! 
hatalmas változás, amelyet az� 
újonnan lefektetett vágányok� 
solkasága, a nemrégen még •ko-1i! 
pár területen magasló épüle-i 
t.ek impozáns képe nyújt. i 

� 
127 milli6s beruh6zös 1 .

,, 11 - v, amosított csom6pont � 
� 

kelykapu és a felv6'ell éptllel 

ablakvéd61n láOlató népi -

Uvumolr. 

Csoma iilomáson még a mtlt 
évben kezdtek hom as illo-

szeríi&Uéséhn_ v&lamlÍd a fel• 
vételi épület tatarozúihoL 4 
munkilatok a befejezéshez k6,, 

Nletlaek 
A 137 mlllió e� korooára 1 

terverett sturovól lwt.öjj határ-! 
állotnás teljes ü?.etnbeállításátf 
háromütemű �tésre tervez..i 
ték. Már az első Iépcsöben r!l 
több ezer köbméter földet i ================ 

mozgattak meg, és annyi vá-l ..-

(Finta Béla felvételei) 

. gányt raktak le, hogyha egy-�''""'''''''""''''''""'""'"""'""'�'�''''''"''''"'"'''''''''''''"''''''�'''"'''�A'-'-'''"'''''"""''''''�"'1a 

másba csatolnánk, Sturovótól 
Budapestig elérne. 25 OOO négy
zetméter terilletet építettek be, 
s az eddig ráfordított ö�szeg 
eléri a 46 és fél millió koro

lgazgatósagok versenye 

M � menekend életbelépésMól a MAV és a CSD meg-
61lapodisa &lapjin Sturovo & Bikosreudezó kllzöH cseh-

1 alorik mozdony és személyzet tovibbitja a tehervonato
bi. Rákosreudez6 pályaudvar és a Bimin Kató fúUíház 
ilolps6i innepélyesftl fogadUII. az els6 esehszlovik szerel

vény személyze� 

(MTI Foú>-lAjos G11örgy felv.) 

nem 24 Curtic:ibe és 10 Rák06-
rendez6re irányított vonatot 
rendezhetnek. Az új grafikon 
szerint 17 MA V-vonatot tud 
fog,idni Sturovo, 14-et pedfO 
ki léptethet. 

:nát. 
Az épftkeres második szaka

szában a teljesen automatikus 
biztosító berende:zéseket és a 
rendezőpályaudvart építik fel. 
Ezut.ín kerül sor a Diesel-moz
donyszfn építésére, ugyanis az 
egész sturovói s2l3kaszt diese
lesítik. Felmerült már a későb
bi villamosítás gondolata is. 
A határállomás átépítésének 
teljes befejezését 1967-l"e ter
vezik. 

A közös l:9tárállomás avatá
sakor elhangzott ünnepi szava
kat méltón bizonyítja a két 
ország vasutasainak eddigi ál
dozatos munkája: ,,Két orazág 
"48Utaacú fogtak össze, hogy 
képesaégük és érettséaü.k leg
javát adva, tovább mél11ítsélc 
a csehn:l011ák éa f114f1V4r nép 
barátságát, növeljék C1 szociC1• 

1963 április hónapjának 
eredményei alapján az iga.z
gat.óság,ok helye7.é.sl sorrend
je, valamint - a ven;eny
ben értékelt mutiáJtók. a.lapján 
- száT.alékban kifeJerett össz.. 
teljesitményé!k a következök 
szerint aaakulta.k: 

1. Szomll6thely 102.631/1 

2. S?Jeged 102,130/o 
3. Pécs 101,380/o 
4. Budapest 98,-0/o 
5. Miskolc 97,250/o 
6. Debrecen 96,120/o 
A hálózat áprilia havi 

összteljesítménye l00,2S¾. 
AprLlisban kereken 1,2 111k kidolgozására hivatott ér

tekezlet színhelye. Az eltelt 
Mt éN alatt megértek a swm
a6doa baráti államolckal léte
átett közös határállomások 
feltételei. E!Ó52JÖr a csehszlo
'rilk vasút terulet.én, Rusovce-n, 
majd a román Curticin létre
jlltt a cseh&zlovtik-mcigyar, 
Illetve a 'l"omdn-ma.ai,a.r ha-
1'rállomás. 

A!k:i valaha járt Shffiwón, lista 1'4Stltak hírnevét." 

mill!i6 tonnával több t!irut 
szállítottlllllk, mint az elcSr,,ő 
év azoo09 idl5szakM>an. Ked-
1'e2'6en alakult • teherlcoca(lc 
statiklu, de lcill.önÖ9e'n llina
milkua kUwuamáláaa, a tehe-r
!)Ol!Cltolc citlago,a terhelé,e, CIZ 
ef/'11 dolgozó, tlillblfflfflt az 
ew �onaU mozdonvra esd 
100 etkm tel;eaftmé114/, 4 ko
csítartóz1<odá&i id6 I• az 
iránv,,maato1a1cal tODábMtcxt 
áruaúli, �kol Clnint,11. 

Automotikusan muködó 
6llom6s 

MáJUs 26-án O órakor, a k,i
tlbött határidő elött négy hó
ll&ppal ilzembelépett a cseh
alovák-magyar vasutak stu
lOV'lii közös határállomása. 

Hoeszd éveken át a személy
TU!atok a két határállomáson; 
Szobon és SturÓ1'6n egyaránt 
1-1 órát, nemrlt>kán ennél is 
tllbbet tartózkodtak, míg a 
IZObéges útlevélvizsgálatot és 
• vimkezelést elvégezték. A 
klilllle vizsgálatok bevezetésé
n} ez az idő a felére csök
leat. 

Méc rosszabb volt a helY'Zll!t 
• tehervonatok Vámkezelé&é
bél. J!lmellett rendezésüik, to
�táauk technológiája is 
t':'.'!!.kivül körülményes volt a 
- határá!lGlnásl rendszer 
'11att. Legtöbb tehervonat a 
��lomás közötti 15 kilomé
_,,. utat 3-4 6ra alatt tette 
lllq. A tranzitvonatok tart67.� 

azonnal szemébe túruk az a Várkutt Miklós 

Új szinlolt 
a budapesti pályaudvarokon A szernélyszái&lit:6 és teher

vonetok � 
A budapesti pályaudvaro

kon régi probléma, hogy a 
külföldiekkel miként érintkez
zenek: a vasutasok. A külföldi 
utasok kérdéseire bizony nem
egyszer kéael-lábbal magya
ráztunk. Most az új menetrelld 
életbelépésével a Keleti éa a 
Nyugati pált,audvaron nem
zetközí imorrnációs saolgá]at 
kezdte meg tn�t. 

Az új gárda ta,jal négr!le
tes tanfolyanon iamerkedtek 
a MAV-Joa;al, díJszabésold<,oJ, 
vasúti földrajzzal, történelem
mel, hazai és külföldi nagy vá
rosok érdekessée:eivel, szállo
dák,k,al, vendt!cl6ldrel, mulató
helyekkel, múzeumold<al, nap
jaink eseményeivel, politiká
val, nyelvekkel és sok minden 
mással, ami egy ilyen s:r.olgá
lattal kapcsolatosan el6.for
dulhat. 

A Keleti pályaudvaron ide- nél előírt 98, illetve '16 szá
genek fogadására alkalmas zalél«Js célldt1121és teljesfté. 
miliőben kapott helyet az in- sénél még mlncMg jelen.tke
fonnációs szolgálat. Sl'iinye- zik némi elmaraaá& Aprllis 
gek, kényelmes fotelek, és szo- havi eredmlnyelnk azonban -
benövények várják az érdek- �-- '-"-•etl --'6-" 
lód6ket. A falakat hazánk ér- ......... • • ..,.v, en "'-= ..,, 

dekességett propacáló bk-det-
mind a bázlsldliszaidloz 

mények díszítik. A Nyugati � 
- eaem a téren is ja-

� ja 
új h

el
yiség Az eredmályes IDUllllm mel-

Az e1a11 nap els6 6rifban 8 lett nehezrnényként keü meg
Keletiben ecy angol vendég említeni, hogy a tehen,onatolc 

percek alatt jutott taxihoz, egy '!!.."!"
,
°'
ett.

uti4zá,
Kül

!.�
k

'!!·�
t-

-
franctát az Utasellátó éttenné- - ..._....__.., cuv.,.= 
be kísérték el, egy osztrák len a k&vetlen és frálnyvo
megtudta, hogy mikor indul a natdt utazá11t eelJ sdetsrer 
Wlener Walmr, és mennyi ru- alakulása. Ezenkívül azá.. 
határi díjat fizet a két b6- moitev6 a viaazaeeés a te
röndjéért. . hervmat4 glíZl1107.don,Yok na-

A Nyugati pályaudvaron elő-! pi hasmnkllométer-teljesftmé
ször németül bes2léllí lengyele- nyéné!. Miutén ezek a bibék 
ket segített az infonnációs nemcsak AprllJa hónapra, ba
szolgálat. (s. i-l nem máJua h6 elec5 húa 

. napjára is jellem2JÖe'k, meg
szünrtetésükre fokozott gon
-dot kell fordítani. 

A debreceni igazgatóság 
kedvewilen «-edménye ·és 
hellyezése el$ŐIIOrilen a dol
gom és vcmaJi mozdonyok 
gazdaságtaian felhasználásá
nak következménye. Ezen a 
térein még a minimumként 
elóírt 96 százalékos teljesít
ményt sem tudták elérni. 

A forgalmi és üzemi bal
esetek ellrerülése céljából dol
gozóink figyelmét ezúton is 
felhlvJud!: az utasítások be-

JŰNIUS 23: 

tartására, a fegyelmezetten 
végzett munlkára. A buda
pesti ip�tóság április havi 
100 százalékon aJuli Ö6SZesí
tet-t eredimr.ye kizárolag az 
óbuda-Bp. Ang114lföld kö
zött történt súlyos baleset 
következménye. Ezzel szembert 
a miskolci i�atóság -
bár egyes teljesítményi muta
tói körültekintőbb munkával 
jobban Is aJakwhatta!k vol
na - dicséretet érdemel azért. 
mert tenlletén még vonat-
veszélyeztetés eem fordult 
el6. 

Vasutas ifjúsági találkozó 

Balatonalmádiban 
A vasutasszakszervezet el- A találkozó központi esem6-

nöksége a KISZ központi bl- nye a béke-nagygyűlés arnel • zottságával és a Vasúti Főosz- • Y 
tállyai karöltve június 23-án re délel6tt 10 órakor kerül sor 
Balatonalmádiban rendezi meg a Pllrltban felállított szabadt,é,
a I?(. 01;1zágos vasutas lfjús!gl ri sz.fnpadon. A nagygyűlés találkozot. A J'nár hagyomá-
nyossá vált találkozókra az után gazdag kultúr- és sport• 
Idén •s különvonatok viszik a j mtlsor vilrja a szórakozni vá-
fiatalokat. gy6 fiatalokat. 

7 5 éves a szegedi igazgatóság 
tér"-hcizbC1t1 IIZ e� é, a m4-
sodík emelet ,� heli,úéoét évi 
6tezer forintnt. 

1187. október 18-dn kelt 
43 469 8Zámt1 nndfl!eté1,e! in
tézkedett az akkori kl.lzlekedé
d mimazter a uabadka va.-
1iti 1lzletvezet61é11 Szegedre 75 lv telt azóta, hoot,· a ue
hel11ezém61. T6bb évig tar- oedi ilzletveret6aé11, a 1tl!a61>
t6 huza'OOR4 után kef'iUt aor blekben az 1Qazgat68á11, e Ti
erre az intézkedéare, ameli, 12111-1)4rtt fl4QVoároab61 ir4-
�sak a IZflQedt toazoat6,ág 

nvftja a szépen fe/16d6, QIIZda. 
cilapJait teremtette meo, ha- ood6 terlllet munkáját. Az lt>
nem Szegednek m(nt variff fordulót szép nedméni,elckel 
c.omóponmalc ero.&Uah u �t6tUk az loazoatóaáf 
jelentette. doloo.iM, llkiknek fla(N réufllC 

Az toazoató,ág el&lje az mn abban, hof1tl 1961 máao
ilzletwzet61é11 ,zámára ÍIB8. dUc felében nemzetk&t mu,.. 
májlu J-t61 tezdw c'Jtlvt id6- \ 

lcatifflffl,t u 1'1/ffl c,MAV. 
tcartcmra WnlUlc 1d ii � 81tidl ...._ 1 



2 '\f;\GYAR VASUTA� 

22 s::ocialisla brigád 

1.-itünlelése 

Miskolc Tiszai pályaudi:ar 
'olgozóinak legutóbbi terme
lési tanácskozásán 46 dolgozó-
r.a.1- kiváló dolgozó oklevelet, 
4-l-nek pedig jelvényes kitün
tetést szavaztak meg. 22 szo
c'alista brigádnak ítélték oda 

1963. JúNlUS 1. 

Ahogy a biz�lmi látj.a • • • 
a ki_!ü.:1t�tö cí_':'et. . _ Hi(;gye el, nem irigylésre l _ Allomásunkoa a műhely- j l�ba1_I �i;en, most legutóbb _to-

Ku]?_nose 
.
. n Jo er�n;'éM-t e1:t méitó biw.lminak leniii! _ l biwttságok �•c;etúeége patro-

, 
�,al)bi oten mo1�dtak fel res_z. 

el_ 
f!en T<

arol
l!_ 

szoc,a.1sta b_ri- mondja Jámbor István bizal- náLja a bizalmiakat, az szb ben emiatt, res:ben pedig, 
�adJa. akr� l?·'? óta m�radek- , mi a Keleti púlyaudvar szb- j i-ezetösége pedig a múhelybi- mert alig_ 1:a11 �:abi;d 1Uif!JUk. 
alanul t_e,ies,ll,< rnli�lasaika_t. irodájában. zottságokat _ mondja Tótb 

1 
- Az uj do;go=ok liaróm 

1 

A_z orsza_�o, . swc1
1
ah ta br:- _ Mikor lenne irigylésre I elvtár . _ A m űhelybizottsá- hónap!g tanu,,�k, haszn_oJ 

g. '.1
dvez�tol crteKeZJ�ten _

_ 1:11- méltó ez a feladat? - kérde- gok1urk a párt. és a s:aki:onal• mu nkat nem i·eg��tuik: l?ert 
m;21er1 dics:i,ret�n E<S penzJu- zem. i-ezetés részéről is i•an  pat , i:iszont kapnak. Ko;.uluk so,. 
ra.omban reszesu,tek. , . .- Íla minden zökkenőmen- rőnusa. kan eg-yet1en ledolgozott nap 

1963_. �ne eddig 4\ , brig'."d tesen menne . . .  - ig.v a vá- Negyedé,·enlsént a párt- és a �Vkül torfbbá/.!1urk, - to:d· 
� ·- -llf , tett UJ , allalást a Pn•l aud, a- 1 Jasz. _ Ha a dolgozók egyik szakszervezet közös blzalm! Ja meg Pe.i szavatt az szb-l1t-

A XII. 1Je<la�ó;n1snap alkalmá,·al szeretettel kijs„öntjiik a 
I 

ron. 
Ki!.várdai ,János része nemcsak a jogokkal len- értekezletet tart. így a pártta- kár. . 

Yasutas teclutllnunok, uevelöinte-ietek, a. dolgozó.li iskoLiina.li Miskolc n� ti..szMban. l!an�-� a köteles- gok kö?:\·et'enel>bül segíthetik :V-:r�a ,rs_tvan, �z egyenruhák 
ncnlőit, tanárait. 1 s.egeklccl is. A m"s1k rés; nem a pártonkívül ieket . . . A szak- minosegerol szol . 

Kíní.njuk. boi;y tonibbra Js mnnkálkodja.nak eröben. egész- ---o-- úgy 110,ndolkodna, hogy „é_?- von�l i ve,zetök ma már so�k�l 
1 

- t1 11emzetk_ö:::i gyor!fordá.• 
ségben az ifjúsá.g és a nsuta6 dolgozók oktatásán, nevelésén. 1 • ven <;leg ba!a a •�nak a _s-e: inkabb tamaszkodnak a ?,za,. sok csak k,rogastala n �ll:z.pot• 

. , . .  A% éber szolgalat re_ncset/.en b1wlmrn-0Jc, ,, minek miakra, mint azt korab?an , i,an lei·ő _r11haban tel;es.'thet-
' ,\.SUTASOK SZAKSZERVEZETE ELNÖKS�E , • · ha,boruassam en is? . . .  tették. Igaz, a bizalmiak taJf. 1 nek szolgalatot - mondJa. -

Aliért ne,n? Mostoha kocsik 

JUtalmazasa - AUamásunkon még nem kozottsága, képzettsége is je- I Ez igy helyes ' De hogyan te:-
Farga 8 1 . _ d b • . fordult elő, hogy egu bizalmit tentósen ja\'ull az utóbbi idó- jesítsük ezt az igényt, amJkor 

fűtőhá::: 1 .� �:
5

• -� 
e /e�

e�) a dolgozók �isszahíi•ta.k rolna ben. A szakszen·ezeti pol i l ,- csak két é i-enként egys::er ka-
t /

· s.am_a . a;
3 
°:-

0 1 - szól közbe Tóth III. And- kai iskolák és a szal;szervezet punk új kamgárn öltönyt:! 
1J.!;0

b
on•e:::e .�1 

,�a rc,u_s
b • · -a? rás szb-titkár. - Ez talá n ezt esti tanfolyamai hasznosnak Igaz nyaranta kapunk -i:ászo11• 

A -i:es.....,..,.,rém-külsöi vonatkí- Bognár Károly tapolcai leve- e recen a omason e er szo · 1'elenH l1=y egyik b'-almink b' lt k h 1t de a· két hét alatt be _,, (Jálatái:al hal esetet hárított el. 1 . • . • · "" . • '." izonyu a . r� a , . . - • . . • serók gyakran továbbítanak lezőnk ismételten szó.-átette a ii. . ,. fl ,., f . , "l kt-i:alobb, mmt a ma$-1k. h
. 
ogy _ És menm·ire biznak a piszkolod1k, mosas utcm pedig 

i\I --'h 'd - · l\' J.nza , ·k ll tát ,1 . t • mi„or a re c ..... or enyen., , _.,,T k , � b "- z ·• , . l _ . voJJatot eZu I i·eg,g. em- , •·� U.ZKOcs, a apo . ,. m észrevette a.z útjá ba á- llő ko- '""'un. 11.< ncs ross_ iza mi. dolgozók a biz.·llmiakban? o(yan_. akar a ro,i�. Do_go.�-
egyszer szó,·á iették már, hogy írja. a végállomásokon elm.a-

csisort orsnn megállította a . , d' '( f 
_ Az olyan bi=alminak, aki tar.sa1m guakran kerde�� to-

élclmüket itt nem · tudják I rad ezeknek a 1cocsi lcn.ak a t 
.
t

gy
E. k 1 •• • ·· h t' 1 Minden ker esre va asz eg,,.;;ttérez dolgozótá rsaü-at lem, ne m lehetne a nyari ru-

1 .1 . t . t t .  bl t•ona o . , nne ws_on e o, 
1 

�- , 1 . . bb . • . . , megme eg1 em. tsz I asa. A aloaik nem egy- hogy a motorkocsi kisebb hor· N t . lenlevó biza!- ·1.'an hitele _ ,·álaszol . Vargo hat 1.'a ?1111 t;el , ;o . t1unosegu 
,Tavasolják, �1ogr bocsássa- szer olyan piszkosa k, hogy alig zsolásán kivül ko-molt/abb bal- . 

em
, ez .  

a 
J

e 

Isl . •  11 Csa- Isti·át1 . . - A jó bizcilf1:1 meg- anya.gbo! keszittetn i?  
nak rendclkezesu_In·e . v11Ian:i:-

l 

zát11i át rajtuk. A kilincseket eset nem törtél!t. , 
m3a� .- Ja:la

b�: r,!tos' Pili é rde

.

m lt. a dolgozók bizalmát. Érdekes a következő prob-
rezsol, nunt a pecs1 igazgato- gvakran madzaggal pótoljáik. A d b . . t6 • 

P
S

� a�; 
·J · t . J ' v·n 1,a valamit nem lát világosan léma is. A most munkába álll-

ság azt Lepsényben tesz, a Ne • , . • 1 
• . · z · . ,  e receni ,ga:ga sag t•e· andor,. �rga I_s rfln .- . 1 : nem ,·estel i tanácsért a tár- tolt utaskísérők a föídl dom bó1-·ári rnnalkísérók részé- 1 • ?1 •� beszélve a pis ogo v, a- z�to;� Varga Bal�zst �OO fo-

, 
cze __ Lá.szlo �uhe)yb,zottsá_?i saihoz fordulni. A baj ott ke:• stewardessek - a légitár aik-

re. Vagy hát a veszt:itémiek a ,  gitasrol. . 

1 

rint 7Utalomban resze�itett�. eln�k. és S,�b� �arol� r:,�� dödik, am ikor egy bízafmi nem hoz hasonlóan kapnak veszé:. 
szombathelyi igazgatósághoz Egy kis 3óa.karat, & maris l.\farosan Pal h�h biz.ot�sagi titkar s: . , tud valamilyen kérdes-re t·á- lyességi pótlékot a szereh•ény 
tartoznak? B. K. 1 m egva.ltozhat " helyzet. Debrecen J� nt.'!b

k
b • allttaru . A �?iJ

n
�!s.,K laszolni. S a bajt csak t.etézi, személyzetének 'többi tagját 

Néhány vonatkozásban módosult 
a nyugdíjtörvény 

o sege nem a pozi iv O hogy ez gyakran nem a bi·al · t ·u · k  Tet' nem a példakép - kisebb. na- . . -. .  , < - v,szon ez a P? e nem_ i '. l 
gyobb fogyatékosságokkal ren- m i  hi ba;a. meg, A bizalmi ene a kerdcs: 
delkezne� Feletteseikkel Munkaügyi problémákra te- re sem igen tud clfogadhato 
szemben '.:... mé" ha igazul., \s relödik a beszélgetés. S mint- feleletet adni! 
van _ gyakran" nem állnak ha zsi!ipe�. �yito:tak v�:na A problémák élnek, e)':'·en 
kellő erélh·el a sarkukra. meg, hompolyog a panaszara- kérdőjelként foglalkoztat.3ák a 

1 Többjüknél ·érezhető a felk.é- dat. bizalmiak legjavát. Ugyan-
! szültség hiánya. akkor a vasút gondjait is is-

Egyforma elbánást merik és tudják. hogy a ne-
A Népköztársaság Elnöki azí az idöl is. amely alat.t a I igénybe vett idejét, a szülést 1 ----- ------- hézségek felszámolása nem 

Tanácsa 1963. é"i 10. sz. tör- dolgozó a mun kaviszony meg- J kö,·etö halhónapi tartamát, - PéLi Sándor, a váltóőrök. történhet meg e!P·ik napról a 
vényerejti rendelete és a kor- szünése után táppénzben. ter- továbbá 10 érnsnél fiatalabb „ROBANÓ" váltókezelők problémáját másikra. Fonto · feladatuknak 
mány 1 1 /1963. (V. 1 1 .) számú hességi. gye1�nekágyi segély- beteg gycrme'< ápolása címén mondja el: tartiák. hogy ezt a többi dol-
rende!ete alapjan 1963. május ben. vagy 19�í. október 39. engedélyezett fizetés nélk:ili Zalaegers:::egen a pályafen n- _ Hogy van az. kérde,ík gozóva1 Í$ megértessék. Lé-
1-löl a III, fokozatú rokkan- elöl t idoleges rokkan tsági szabad,,ígidejét fü.gget]enül tartási főnökség elkerített te- tőlem töbl1en i.•, hogy nálunk, nyeges - állítják ,·alamem·-
1aknál megszűnt az az elÖ-

1 

jaradékban ré. zesüll ,  attól. ho?y ene az idöre_ ka- rül.etén egy oszlopra erősített a Kel.etiben még csak döcög nyien -. hoITT a problémák 
irás. hogy lényegesen kí,ebb azt az idó'.. amel,· alapján P?!I-<' bert,_ vag_,, bele�bizt� deszkán ez ol i:asliató: ,.,'igyá- a közbe ráUó rendszer, Ha te- ne men .ienek a m'nő'sé'(i mun
minösítésú munkakörben keJl tamasztható nrugellátási igé- s,tá�a alap,1an munkaoorpó1 ,o zat! Roba nó!" herpályaudi·aron teljesíte- ka roni�ára. Ha minden dol
do:.gozrú '.31�oz, ho� részére _a I nyét a dolgo7.ó elves><tette. de segelyt I Még a második víl<igháború- nénlc szol.gálatot - bár lehet, �oz? a l_egjobb tudása szerint, 
r?kkantsagi n�·ugdiJat folyo- a hozzá.tartozók nyugellatási Kedvezöen változott a nyug- ból ma radt vissza egy 25-30 hogy sokkal könnyebb dol• oszmte_ 11!'':kezeltel látJa ,_el _a 
s1tani !ehessen. igén}·ét fenntartották, ha a j  díj a:apJául szol�ó bé� figye- I kHogrammos t!izérségi _Wve: gunk le nne, kors.zeriiÓb tech• tee�dő!t. _kon-i:,vebb . a nehezse• 

III. fokozatú rokkant az is. dolgozó munkaviszonyanak l�mbeveteh 1ehe,�s1;ge is. Az , de�. amel11 18 e�•1:�1 '! haboro niká.val, kényel mesebben dol- geket is f�lszam�ln1. . • 
aki munkaképességét legalább megszünését követő öt éven I UJ rendelet leheto•eget ad ar- 1 utan az utaz6közonseg szeme r,oznánk - száz forinttal töb- Am azt ts tudJak, hogy a Jo• 
fele részben elvesztette szi l i- bel '· l k· iszonyb· lépett : ra, hogy a dolgozó kérésére a I előtt. a limlomok közölt ltever. bet keresnénk. A váltóúrök, akarat is kétiranyú. Ebben 
.kózis kö,·etkeztébe:n, de csak . u n;un ,l� , . ,? . . ,, személyi besorolás szerinti bér Rem�ljilk, az eltái:olitásáral váltókezelői, eg11formá11 dol- bíznak és ezért igyekeznek 
akkor, ha nem dolgozik. vagy es �l1;Ll>b h

�iom e,{t 
uJabb helyett a tényleges kereset j nem rárnal.: addig, amíg - qozno.k al<lkor is 11a emberek, minden tőlük telhetőt megten

olyan szilikózis ves7.é1ymen- mu v,sz�ny _ szerze • .. . . ' alapján állapítsák meg azt a sajno.�, még ma is nemegyszer &s akkor is, ha tárgyak gör• ni a jobb, az eredményesebb 
tes munka·körben dolgozik, a dolgozo no ólyan szulest munkabérállagot. an,j a nyug- , olvasható - bale.•etet nem dülne'k keresztűl az általuk munka érdekében. 
ahol lenyege.$en kisebb a kere- szabadságának szülés előtt 1 dij alapja lesz. okoz. Markos József kezelt váltón . .  . Csak ápri• F. T. 
sete. mint az elözo mun.kakö-
l'ében volt. 

Kem sztínik meg az özvegyi 
nyugdíjra jogosultság - ha a 
házasságot 1963. május hó 1 
napján, vagy ezt követően kö
tötték -, az újabb házasság 
megkötése .esetén. csak szúne
tel. és ezen házasság megszű
nése esetén újból feléled, ha 

Ismerkedjünk a jövö vasútjával 
- az egysínű vasúttal 

az özvegy ,-égkielégílést nem A közeLmúltban rendkí1,•üli 
kapott és az özvegynek á11an- érdeklődéssel ki�rt e!őa.d.ás 
dó özvegyi nyugdíjra lenne hangzott el a Közlekedés
joga. A MA V Nrugdíj Híva- tudományi Egyesület rend.ezé
tal minden olyan ÖZl'cgyet, sében a Technika Házában. 
aki kéri a Yégkielé�ítését és Sza.kács Ottó mérnök olY-O,n 
újabb házasságát 1963. május témakört választott, amely 
1 után kötötte. felkéri. hogy szakem bert és laikust egyaránt 
nyilatkozzon arról, hogy a lebilincselt: a 1,-asúti felépít
vég-kielégilés helyett nem in- mény fejlődésének történetét 
kább az özvegyi nyugdíjt·a· vo- - különös tekintettel az egy
natkozó jogát tartja-e fenn, sínű vasutakra. Értltetö volt a 
mivel a végkielégítés feh·éte- fokozott figyelem a képekkel 
le után azt az özvegyi nyug- illusztrált előadás irá nt, hiszen 
díjra való jogát. amely alap- újságok, folyóiratok tucatjai 
ján végkielél'(ítésben részesült min.t a jövő legfontosabb köz
véglegesen elveszti. lekedési eszlwzéröl írtak és 

Hi:.zastársi pótlékot lrnp cik<ke;:nek ma is az egusínű 
nyugdí.ias felesége (élettársa) vasútrál. 
után 53 éves kor betöltése előtt A szenzációt k.erget6 beszá
ís ha a felesége (élettársa) niolók a tudós szakember ítéle
rokk.ant (munkaképe,sségét tének szűrőjén leegyszerüsödve 
kétharmadrészben elvesztet- is 'l'tagy érdeklődésre tai·that-
te). nak számot. l\'em. vitás 

A nvugdijas nö is kaphat ugyanis. hogy a 1,•ilágon újabb 
h ázastársi pó;lékot, l�a . telje- és újabb egysínű vasutak. sen munka- ,es keresokeptelen I többségében még kísérleti �érj�t saját ház!artás��an egy pályá,k épülnek, megoldást ev ?ta, luln:-:oinoan saJat kere- keresve elsősorban a metropo
setebol tar!Ja c-1. lisokban jelentkezö közleke-

Csökkenteni lehet az olyan dési csőd enyhítésére. Az 
személy nyugd íját. akit a bí- utcaszint már annyira tel!t.ett 
róság az állam. a béke vagy járművekkel, llo(Jy a milliós 
az ember' ,,";: clicni szándékos nagyi:árosok közlekedését 1e
büntett m,att három é,i, vagy bonyolítani nem képes. 
eg�éb . szár'.dékos ?ün tett 11:iatl A szakértői, s:erint két 1_9J�. _Januar l ,utan J?ge_rose_n megoldás kí11áLkozik a nehézot cv, sza�adsa_gve.���snel su- ségek leküzdésére. Az egyik -Jyoc-abb b��ntete_sr_e ltelt. Ilyen S::akács Ottó szerint is - két
c,_m_cn az ot:egsegi és :0kkant- ségtelenül a l.egjobb megol.dás sag1 nyugd1Jat legfelJebb 500 t • t z • . • t 
iol'intra. az özyegyi és szülői � .. u cas�m . � a menni.

_ gy 

nyugdíiat legfeljebb 330 fo- "!'ultek es epulnek ma zs az 

.·,ntra lehet csökkenteni. ugyneve::ett „burkolat alatti" 
A szolgálati icio számiw.?á- és a ,,mélyi:ezet-ésű" földalatti 

nál figyelembe kell venni : ral!uta.k. A másik megoldás a 

tömegközlekedési jármúvelGet 
az utcaszint felett, mint 
magasL'ezetésű -i:asutakat 
helyezi el. Ezek közé a m(Jgas
vezetésű i:asutak közé tartoz
nak az egysínű vasIitale gyii.jtő
néL'en szerepel.6 városi és elö
városi kiilönleges gyors
vasutak. Abba1i az esetben, 
ha a l.egkitünőblmek ítélt 
fökLdala.tti t'asutak horribilis 
építési IGöLtségei és a műszaki 
akadá.lyok miatt nem kerillhet 
sor földa.latti 1>asutak építésé
re, akkor jön s:ámításba a 
�z;ezetésú eOYsínü. vasút 
létesítése, 

A Vasútte-rvez6 Vállalat 
székluízá.ban felkerestük Sza
kács Ottót, alci irányító-tervező 
m unk.á jába.n pá lyaud·va rokat, 
állomásokat, vastítv011alakat 
tervez és épít. 

- Az egysínű vasutalc esz
méje egyidős a normál vasuta
kéval válaszoUa , kérdé
siinkre készségesen. - Henry 
Palmer angol mérnök egysínű 
rasútja négy é-vrel előzte meg 
az 1823-ben Stochton
Dadington hözött megépitett 
első kétsínű vasút megnyitá
sát. A Pqlmer-Jéle egysínű 
vasút 1827-be,i Pesten is pol
gárjogot nyert: Pestről Kő
bányára z;ezetett. Végállomása 
a Baross téren volt és téglát, 
köi:et szállított. A gerenda
tartók kapása miatt később 
megszü ntették. 

Az egysínű oosút gondo
latával sok magyar feltaláló 
foglalkozott. többek között 
Bonyhádi Kliegl Józs.ef is, aJd 
1848-ban „Figyelmeztetés ú7 

egysin1í pályára" című köny
t:ében adta közre elgolldolá
sdt. ÚJ-Presti Lajos pedig 
1868-ban Diósgyőr és a tőle 
6,9 kilométerre fekvö Bagoly
hegy között épített egysínű 
vasutat a lcitermel.t fa szállí
tására. A pálya magas. négy
szögletes bd.rdolt keményfa 
hosszgerendákból, állt, 
amelyek összefüggő vonak.t 
alleottak. A gerenda felső lap
ján vékony hengerelt vassint  
helyeztek el " kerelcek i:ezeté
sére. 

Hossza.n sorolhatnáflk az 
Európában és Amerikában, 
Japánban és a dél-afrikai 
Ran.svalban megépített egy
sínű -i:asutak adatait, jelleg
zetességeit. építési módját -
folytatta. A világ „leg-

pont követke.::ett az egysínű 
L'll.sutak történetében. A Köln 
melletti Fühlingenben ezen a 
napon indul t  el hódító útjára 
az Alweg-rendszerű n y e r e g
v a s ú t. újabb l<mdil letet 
L"ett az egyslnű 1>asútépítés az 
egész t:-ilágon. A két évvel 
ezel.őtt TorinÖban fe1épitett 
Alu:eg-rendszerű egysínű 
vasút gumikerekekkel, elö
feszített és előre gyártott vas
betonpályán halad. A m i nden 
kényelemmel felszerelt kocsik 
csuklósrendszerúek, há:rom
részesek, s naponta 20 ezer 
utast szállitanalc. A japánol. 
inujamai nyeregvasútja köny
nyedé n veszi 90-110 kilo
méteres óránkénti sebesség 
mellett ae 97 ezrelékes emel
kedőket. Az amerikai seattlei 

A Tokióban tmiködő egysínű vasút filggö változata 
öregebb" ilyen i-asútj,:i. az 
1901-ben épiiLt és több ízben 
korsze1·ű.3itett Langen-féle 
wuppe, tali függővasút. Ez a 
13 és fél l�ilo-méter hosszú 
rnsút az egysimi filggóvasutak 
klas�zikus példája. 

Tíz évvel ezeiőtt forduló-

nyeregvasút próbáján tavaly 
áprilisba11 például azt az utat. 
amelynek bejutására az egy
sin1i. 1:asútnak másfél penre 
z:olt szüksége, a -i:·ele · együtt 
indított autóknak 20 perc kel
lett. 

A Szovjetunióban most épi• 

tik Petrenko m;érnök tervel 
a lapján a Tau-Temir és Kara
�:mda között azt a 19 km 
hosszú egysfnü vasutat, amely
lyel óránkint 13 500 dolgozót 
szá llitha.tnak majd az ottani 
vasgyáraklxz. A magnitogorszld 
kerületben hasa11ló t eljesit
ményú t•asút épül. A hanna· 
dik egysinii pálya Moszkva és 
a rnukot:<ii repülötér között 
mintegy 2; km hosszban léte· 
Siil. 

Önkénte!enü.1 is feltettilk a 
kérdést: - E:s nálunk? 

- Vá1·tam az érdeklódést -
felelte. - A népi demokra
tikus államok között Cseli• 
szl-Oi:ákia és Magyarország 
szakemberei 3ai:asolták eddig 
az egysínű L':1.SuUlk megi•aló
sitását. i\, magyar beruházási 
program már a Közlekedés
és Postaiigyi Minisztérium 
i lletékes főosztálya elött fek
szik. Jóváhagyás 1lfán kerül 
sor az Aquincum-Római part 
közötti két kilométer liosszú
ságú pról>1szakasz megépité· 
sére. Új szinfolt lesz egysze� 
nálunk is a z  egysi11ü 1:asút, 
amely JÓ/ beilleszthetö a város• 
képbe. Ami pedia a tá-i:olabbí 
jövőt illeti - fejezte be ismer• 
tetését Szakács Ottó -, nem 
álom. h.oay Budapest és a kör
nyező elcrá rosok személy
szállitásrina 1: dónté eszköze az 
egysinü i:asú1· lesz. Az ilzemi 
tapaszti,latok fo11;ái: maJd 
meq-mutatn/. hog)J melyik 
ed.díg ismert. PSetlea tíj, 
magyar tipu.< ,·álilc b41 náiunk 
a gazdascigwsagot. célszerüsé
get és a csint ís tekintve. Az 
egysínü  v,asutak térhódítása 
elől egyetlen iparilag fejlett 
állam sem térhet ki, a meg
gyorsult kfsérletek é� a mú• 
szaki tapasztalatol< szorgalm<Z3 
gyűjtése erre vall szerte 11 
világon. 

Sz. L 



1963. JtiNIUS L fAGYAR VA'-UT lói 

Vasúti technikusképzés - felső fokon A VI. magyar békekongresszusra 

Tava!:, ősszel nyitotta meg •
, 

közvetlenül a vasúttól kapnak. 
kapuját Sze{li!den a Feuófokú Nyilván nagyra érté.kelik azt 
VaJ1útforualmi Technikum. Az a segítséget iS, hogy 30-an az 
új iskola új lehef.óségeket je-

1 
iskola kollégiumában l.ak.'iat

lent a vasutas szakképzésben. nak. 
Nem mérnököket képez. de 1 - Hogya.n szervezté:r m� a technikusokat - felső fokon. hallgatók oktatását? - kérCélja. hogy a hároméve ta- deztük az igaz.i;:atótól. 
nulóidő során a korszerú va&- . 
úti forgalomnak megfele'ló tu- . --�- Tamzékeink fe,1eszthe 
c!ással \·értezzc fel a hallga- JO . ute11_1:ben_ ha�. bár tan<!
tókat, akik megállják majd a ram_k !0bl»ef1!! me'! C30.k ma
helyilket a vasút forgalmi- sod.allá.s�n. oraad?.ként _dol
mw znlci irányításában. gozf� nálunk. -".'- kovetk.ezo ts-

Hogyan tölti be hiuatá..sát az �olaei:b�n _ 1umnn t.�la� 
tí; i.,lwla? - erre voltunk kf- uzem_mcrnokk.el is boutte,u 
. ·  "a.k om;kor legutób-b akar1uk a ta1Ulr! kart - vá-\ancs:1 • =•u , . • laswlta Kálmán elvtárs. me�atogattuk ��- Kalman Felsőfokú technikumunk az M1haly i.i:a�.gato JO hangulat- elméleti és gyakorlati oktatást ban fogado,t. egyaránt fontos feladatának 

• . • ! tartja. A tanrendet is ennek 
TanulmanJI eredmeny : 3,9 megfelelöe n alakítottuk ki. 

1\'emcsak a ta ntárgyakhoz 

bonyolitani az amapl !orgal• 
1

„Ifjúság a azocializmusérf' 
mat. Do]goo:naik: az fgaw,tósá• mozgalomban. Az orosz és a 
gi menetirányftók. kocsilnté- német csow-,,t között nyelvta
zók mellett, a gyakorlatban ilr I nulásl versenyt szerveztek. o\ 
merkednck a menetrendszer- hallgatók v,lá,::nézeU nevelé
keszt.és problémáival. sét jól segíti a KISZ marxls-

A tanulá." mellett kevés !a köre. Szabad i9ej�k,ben ki
-: j 

szabad idejük van a hallga- Járnak dolgozni a _m,M!ytelk1 
tókna.k. Igy csak az ebéd utá- u; �iet TermeLós-;ovc�kez�tbe. 
ni pihenö !dóben beszélgethet- Az igy k!re.ett pen,:�l spoo:t
tünk velilk. Sinl.a Ignác koEé- fefazerelest vásárolnwt maJd. 
giumi és KISZ-titkxír vala- Az iskola . SJ)Orts�rtára 

mennyfök nevében nyllatko- ugyanis még nagyon hianyos. 
zott. amikor arról érdeklód, A Felsófoh-ú Vasútforgalmi 
tünk. hogy érzik magukat a Technikum munkájáról ISZ6l
!elsőfo.kú technikumban. Va nem szabad meg!eled'·ez

- Lassan egy ét.•e együtt 
va1111unk - mondotta -, • 
már kezd kialakulni a közös
ségi szellem. Az ország legkü
Wnböz6bb helyeirö/. kerültünk 
ide, • a közö, tanulá.s aorán 
jól ö.s1zebarátkoztu1ik. 

nünk a levelczó oktatásról 
sem. A közd háromszáz :ie
lentkezóböl 95 hallgatót vet
tek fel a Ievelezó tag<>zatra. 

Jól haladnak a Ievelezök is 

Bíztató békéért 

Húsodba vágott a uilánk éle; 
1est�dMl fizetted ezt a háborut. 
Hasaltal melletted gránát robbant, 
s bombcitói szakadt föl elötted az út 
Lá11ad, mikor elesett a tár.sad, 
láttad a haldokló $ halott katonái; 
láttad a fogl)IOI. fos.."1.ott menetét, 
ahogy vonultak a hóban, télen át_ 

Láttad, miko-r wmea.rirba lökték 
- végtisztesseg nélkül - a testeket, 
a jeltelenül maradtak a s1rok; 
e siro1' örökké i.sTm?retlenek 
Láttad a barbár, vad rohamokat, 
az ártatlan falu tctótüzeil: 
s egyszerre ledőlt. mint falud t51rnya . 
- utol.oo bálrányod - ben11,ed 11: a hit ••• 

Sokat láttái: e uöml/Úséges mült 
tragédiája. mint -pokol. ráds::akad( 

Dak a legjobbakat kapcsolódo gyakorlati miinlcá-
"'ondhatom eZso évfol11amunk ban. hanem üzemi gyakorlat 1 -yeh lanulmányi , er-eny 40 haUgatójaról. A: első félév- keretebe n is oktatjuk a hall-
ben a tanulmányi átlagered- gatók.at. a igyek.sziink ól(et Tanuföcsoportokat az-er-v„z
meny 3,9 i:ol-t. Naguon komo- megtanltani a tudom4nyos tünk ü a:: olyan nehéz tár
lyan vea.::ik a ta nulást. l{lyc- elem:ó, kutató munkára. Su- 1 gyakb61, mint a matematika, 
keutükön meglátszik, hogy ged álwnuíso11 és az igazgató- kö=ösen készülünk - vette át 
legtöbben a term eLómun:c.ából ság forgalmi és kereskedelmi a szót Fa=ekas Jánru, tanul
�rültek Újra iskolába. Szere- osztályán végutt gyakorlati mán}i felelős. - Mindenkinek 
tik, hivatásukruik tartják a munkájuk során m egimiert I elónyö� volt ez a módszer. Az 
vasutat. problémákrói szakdolgo::atok- , év végi vizsgákra i.! /gy ké-

_ Le-relez,5 tagozatunkon 1 
februárb11n kezdMö!t az ok-

, t.atá.., - ha'lottuk az Intézet 
igazgatójától. - Ná.Luk há-

j rom és fél év a tanulmányi 
idő. A Zevclezö tagozaton fő
ként állomé-Sfónökök. forgc.l
mistci.k éa igazgató�i elo
adók tanulnak. 

S úgy áll-tál itt cm, s::áL reményedd.el, 
nz édes fiad se ismert föl. ki ra1111. -
s úgy éllz ma itt - 11azdaga bb , Juuádban -
aggódra. ta-po�•n multad, mint tüzet; 
lányod I fiad a városba járnak, 
a a holnap tnRgerli küldetésüket._ 

Fazekaa Lajo 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A hallgatók nagy része tár- ban számolnak be a hallgatók. szülünk fel. 
- Hogyan foglalkozpak a 

levclei+>kltel? 
Badalmi tanulmá,nyí ösztön- Tanulmányozták például az 

I 
A KISZ-alaps7..e.rvezet 1,zer· 

díjas. Arra törekszene!�. hogy egyik vonal egynapi forgaJ- vezötitkárától, Suibó Imrétől 
swrgalmas tanulással v::s:w- 1 mát a menetlevelek alapján. azt is meg'.udt.uk, hogy m!n
nozzák azt a JU1gv 'ámogatist, Azt elemezték, hogyan lebe- 1 den hallgató KISZ-tai:: é.ll 1·a
amelyet nepi állam,.n;;:to!, s ,  tett volna zavartalanabbul !e- , la111('nnyien ré·zt vesznek .i.z 

Lcvclezólnk részére 
nemcsak itt Szeqeden. ha-
nl',n hete-nkcnt egyszer Bt,
dapesten., a MAV Tisztkép::ó 
Intézetben n 1:onzu/táclát tar
tunk. 1·a8útllzemt tanszéTdi.nk 

Az építési szakszolga lat sem fog 

szégyent val lan i  

- fo'ytat;t;a az iga�ató -
szakdolgozat li,észíté8ével bi::
ta meg a levdezllket, mely
hez az anyagot mu11-k.ahelyü
kön kell öss::c!'1fÚjteniük. 

Szorgalm=ai tanuln · a 
le\·elczQk 1.�. Eddig �-sak � • 
Ievelezó ha lgató hagyta ab
ba a tanul1 bcte " miatt.. 

A?. elmúlt rendkívüli tél a szerződei.ko(ésre hivatkozva ' dolgozók a rendkivull helyze- A többiek n „ <m lkcszúlne'k 
'7asút ep1tési zol,:álatának is nem akarja megkezdeni a fel-

1 
tet tekintve magastplté 1 _ �el- első Vizsgá,ju'n-a, melyre jú-

j 
rok gondot okozott. A hideg adat végreha jt:í. át. Segítséget adatokat vallaltak. A gyonek égér és 'li 1 miatt ho zú hetekig szünetel- várunk a fe!.,obb szc-1"\·ekUil, ls például lgy konn:,'ltették nms �• 

. ju us e <'Jen 
tek mind a vasút saját kezelé- hogy e-" a probléma minél meg a mWl.kankat. kerül maid sor. A Borsod-expr &ében \"égze t, m ind az Építés- elöbb megoldást nyerjen. A. továbbiakban i;zó esett ar- 1 ,Jo tam.ilást kívánunk mind-

, 

z Jósvafő-Aggtelek állomásig közlekedö 
közvetlen koa;rja ilgf,li l\�i111sztérium ".állal�!ai- .A Vasutten-e?.lí üzemi Vál- ról hogy l"Mzctes tárgyal sok ket tagozat hallgatóin ... lc! val vcgeztetett ép1lkez�k. ' lal.t.t tctötér beépítése is va- és ' felm<.-ré.<e.k alapJán cl ké- (l..örfnc,;) Ilyen

, 
körülmények kozott I judik. A lóbbi munká!·on a zíteti�k a ,,besorolú , .. te1-vet. 

nap�o_:•n�pra iwarapodott az 
I dokument.iciöcllá a< bi1.0nyos Eze� s7.erin a blzto !tó b<-ren-

(MTI Foto-Lajos Gt1ör(lll felv.) 

;,adóssá • . . . . , su�llssegi . 7.empontok ti�Ye- d<'z'ésckhéz szul eges mmt• 
Felken, •uk Erdel11�. T•b�r · lembe vetelevl'l 80 �zlitalé- egr 12 epillet határ,de H to

osztályvezetöt, s kertuk, táJ�- 1 kosn :k mondhato. Arra is ki- vábh_ra ;, tartani akarjítk. Súr
koztasson benn_u�et � fel�}_:'- , terjedt a tigyelmunl,. hog)' a ! g�,�g1 sorrendben az elso,k 
lemlett ,.t.ar oz:is„ merteké1ol. tervdokumentaciók megvaló- �,,zrt� zer_ p lnek a �zo�1�J s 
a lemaradas P<> Iasárol. sita ahoz szukséges ha!O!'ág, I  Jelie!(\t é'p1 tm„nJ ek ;  olt�zok, 

- A:: elsri 't!C!J11edé•·es szám- engedclYck.et ,s ideje-kor n b('- I e-kezek<, mclc-gedok, la!·asok. 
lák t·izsgál';tak?r kit unt, �ogp szerezzük. R.

ég
í t.ipaszt.:lla• 

1 
K:,1.t�k a. h7j �zolgúlaU !kcrla-

A moz� nyak javítása helyett új teherkocsikat 
gyárt a miskolci járműjavító 

tl 40-50 s�a:alek?s ten·tel1es1- tunk ugrams. ho�y egy-egy kas :s- .To (� Pmben. !�n'.ad . a A rn!�koki jAnnüjavftoban tá.si munkákat. a li3Ját ikazán- 1 üzem 10 darab sosavszállitó-
tés mellett a sajat munk.ahe- engedély mc-" icrzése sol·i;;,.or rnunKa n �?,ekesfeh_er�an D,�- régi h �yom, nyal vnnnak a javításokat, a },örnyezó _fütő-

j 
kocsi gyártására i l11eken 60 mll1ió forint értékú hónapokat v;;_.,z igénybe: SI- sel-c �m?k , __ va)aETimt a 600 �os zmoZlionyjavításnnk. A 103 házak, továbba a bor od1 ko- A mo7..donyosztály munkáa Lemaradás. Tla ho:;;aacljuk a • .. . f • ,. 1• mosdo- cs oltözo ép!tkea�. c..sztend6� fü.e....,ben az eltelt há.miti uzemck igényeit to- ' ak átszervezését már hóMmás 1·álla l.atoknak kiadott l,eni)t 3; 1:1 ol�aman eze„et A „kiemelt felada tok ' köz<' évti7.ede c  soron i;ok- k kv:Jó vábbra is k ielégítik a fü t ,., �okkal ezelott m�kezdték. Az. megb,zatáwkat, ni.kor e: a: az akadal okal ••. elhárf �m: tartozik a tuzséri atrakó mun- mozdonylakato,t 11eveltE.'l-. burokcso iavilasokat illetoen. 1 új 60 tonn , kocsik alvázát 

osazeo mcoh.aladja a 1 00 mii- -_ Az anyagellatásban 15, Je- ká•ok rés7.ére készülo pulet A tC'Chnika rohamos feJló- 1 i:� ártó ;ré zlcget a daru\·al hót. Mkel idejé ben ��ámol- l.entos a l�mara?� - veszi át A központi t:h:yalások, ln- 1 dése a vi: uta knál 1 · e ,re ·Úí feladatok rendelkező kaz{mkovács mú-tun,k a term.eléskieséssel. o.zo- ujra •( szo� Erdel.v, Tibor. 
h
- tézkeMsek mellc-tt a dolgozók I nagyobb teret héidit. A gőz- hely egy részébe telepítették. kon a: os:tá/yokon, ahol ter- V,dók, korutamon .-.ok e- ·itllalá"a , lelkescdé,e a J..;vi- mozdonyo ·at folyam tosan uj. A mozdonyszereldében a jö- A forgóváz részleg is át.került rezéssel é., ügybonyolttás�a• 

1 
1re1: taP<l:�tam , ho

,, 
•. � !elezé·ek jo1?b megszervc7.<.¼<' modern D esel- . , v,Ilany- vóben a,z említett ja\ ítá ok a kocs osztálvból a rn�z���Y· foqlall·'?::::!

. 

nk, m':akezdtük az cpille�k több,ége fale�yt'ni_� ,s nagymér.ckben . ho�járu!t 
l mozdon,vok váltják_ ft.,. Nalunk 

I 
mellett új feladatQkat oldanak I zcrel�éh<;, EzU-1 egy1de-i�':g 

elökeszito munkalatoka!. el_k1;,zult, de , a gere�dak es ahhoz. hogy ezidáig .,tuzollo- is folvik a ·vas 1t vonocro me" új profilt Jelent például a kocs1grdrto rbzleg létszám,-
Berei János terve oport bcle�t�t�, hiánya miatt ,n':m mun;{ára" nl'm került 01:. A park1lmak .o:or,7,er.i !tése Ille- a �esfi:11 ·::-vári jármüjaví- !ag is a rnozdon.i o ztályhoz ke-

\'e?etóje i, bekap
a
csolodik a be- !�djuk _f?lytatt

M 
az é�;tke: múszak!. ".�:. ók és n s�kszer- tékl'<;ck e?..ért ugy • dontőt�l'k. tótól átvett !útóknzilnkocsjk és rü.t. szélgetésbe. 7�· l\!�\e_I az ' _nnya� 1>a.n :-ezet kozo< osszefogá-"' al az hogy a m iskolci J.llmüjavltó-

, 
vízállomá.,t kazánok Jav1tása, f"?'5_ztálya 15 gondokkal kusz- epítőmunkáwk munkaérte- ban megszüntetik a gözmozdo- az Iz-kocs!k átalakítása és a k k • - A nagy bcrultá:á.�ok tert•- Gtö�•�• helyes len�e nagyo?b kezleteken, röpgyúléseken ad- nyok javítását. kohászati üzemek részére A gepe és a mun aero dokumentációit keedésre ké- mert�<ben !oko�1 � terme;es: ták s7.avukat, hogy az év vé- Az utolsó fóviz�i::ás, Uíjavi- szilkséges 60 tonnás kocsik átcsoportosítása szen füs::eállítottuk. Például a __ saiát elo_reg_) arto telepun l!ére törles7,tlk •. adóss:\gukat", t•~-s .,_ futóJ"avi·•a"'os munká- 1 !!'•ártása. A tervek szerint az a s:oln.aki l·ór/1cí;: terreit is k Ily módon S?Jere11cscn a .. ...,., ,� • hJ 

olvan mértekben készítettü k b?�- 11 . b d 
. 

k . . p6tolják a tél okozta lemara- kat május közepére feje-1.fe be év \'égéig 340 Iz kocsi A rnQzdon ·,avítással foglal-
el, hog11 a klt-itclező ho;;zdlát- iz � � _ �e� czc. !'. resze- dá t. az üzem. A mozdony tengely- hossztartó cseréiét kell elvé- , kozó dolgozók részére az Iz„ 
hat k - 1  _ .1\ 0 _ ,. re keszulo <,pille•en is cl tud- F J. nyomás mt,,éseket kazánjaví- 1 gezni. Megrendelé. t kapott a:.i kocsik a1alak1tásanak me;:kez-
170_/'';.�r:;1,��:'a;�ri! fs c�jd.�- n�nk hár!ta�l

, 
az. akadálrt. ' 

dé_;lét e!?Y á�épzós ,tan foly&m 
mnk 1,001, meg1.apjul· a· l''l- l Tobb Jakus ep,tkczc5énél I ha- elozte mela(. Ezzel parhuza.mo-
gedci11t. n Tdi·itcl�zilósi �1,;l<ák- sonló problémákkal taliílko- 300 méter hossni pályiín a. = az eszt, rg,'ilyosol� r zére 

1 k X � 
. m- k an u'· • b UA 1. '·o

„

t· ·noma'l'c'·on I l<l . • bb � szervezteK tanfolyamot. A ra. llIO't_ már csak_ :,z _ a b3}, zun · • a„yon or un . _
: J ffl0Z90 31\l@fUll 3 1\ 03 ,1 ll eggaz a.sa

go 3_ • 1 tanfo!varnokat a múhelyc.<ar• hogy a f�\'IÍllal.·ozo elonytelen n.:&:, hozy a pá! afonntarw�1 ·\ !esztá\olságot figycJembe nok átrendez · e körntfe. A • --- - - - -� - �- �- -- - - - - - -- � • 
A gépes! vlii::in •(ekfl' 1 s.a és felemelése '?! ·an nagy �e\·e a . daru minteg,v ;80.Cf-: 'mrábban mozdom·jayftásholl 

nGn!kvo üteme e yre süim:-- , d.:!.nlszerke7.C'tet k1ván, amc-ly u3og nc•�-zE'tmctc-r m,_
0v agu >ia m:

I gépeket, e
sút

ö
z.ö

ke
t 

tiibbé tette n kótöái '>m,i ok a daru mfu tc-ljl'Sítendo fc)- terulet __ �,�zolg��sára képes: 1 és munkapadoknt áfc oportosi• 
kapacitásánnk növe ését. lu- dau.t gátoita vo1na, e�é kct A kotőálloma, 1 munkák. il- 1 tott�. A rendelkezé.�re álló 
szem még ma ,s nélkülözik a !€'ljcscn azon,,... méretu darut l.etre az ?_n 11? n ki.,wlgal_t 1·0- ,  muhelJcsamok adottsá"a-it jól 

A '.\llnlsztertanács és a SZOT vándorzás7lójával, valamint 
a t>.U-L kongress, i zrurdaj.h al I,itünte,Mt dnmbónírl !"'1-
mópllllto'l �zorgnlm, •an munkálkodn�k a tél okozta lema-

á.� pótlás.ín. A I épen Koch Henrik lo!atu ,·e7.etö a tar
talék mWlkáját irányitja 

(MTI Folo-1.Ajos G1,1brflll felv.) 

szüksége• gépi ber ndezc-sck I k z1tc•+ek. nalak fcluJítasanak befeJezté- kiha,ználva. a munkát úgy l'/:(V r.eszét A kötőállomá.sokra A kft daru e.si1má s.a! ,·el a bakda,1.1 sre_ szcrelheto. ' szt'r\ ez·ék meg, hog}· a terv• frke7.Ö anra"ok - sínszál.'<:, megfrll'IÖ mó,1011 ka1>esol- es te!,�, váganyzatavnl _ ?g:·ut.t bc-n 57.e:-eplo koes'mcnnyiséget keresztaljak �t.b. - lerakása \'a va.n • .  lozgat isát ,:illa- - vasut koc_ i�on -;- UJ allo- j tolyamatosnn elké,zlthessék. eddig emlY.!li erö,· l működli mos motor ,-,;grl. A szűk- máshel ·re szalhtható. A szak,nun',é,.s c><>portokat Is dn�uk. slnlt'rnkók �it•-égéHI sé!!es t'nrrgi.lt a darura Az új bakdat-..i prototípusát 
I 

en'lek megfelel'5en állították tört� t A pálya k �7A"r'ís té- szerelt s:.ját ára . fejlesdö a múlt é\ ben a balatonkene- fel. !lénél je'cnleg rende1 ·ezé.;re s:rolgálta.tja. sei kotöállomáson swre!ték 
1 , álló stabil (..-; mozgó j .,_ két dnru közli! csak az fel. A tapasztaln\ol{ nzt b!zo- A 20:ckenőm<>nte.<1 át.Tr.enet 

'b nyitják, ho"y megfcl�J n kö- b z o t:i.,n crd�kéhen a moz-port,íldantk ki� lt'her 1- E.'gyi'{ ór.j ,m•,, Erre h '.vez k 
\"et,�.tnényeknek A J·o!oallo- d_onvosztály do gozótt a kocs_l· ró-képe égük és r zlá- az aranúej' ,zto gép<.SOportot 1tásb ...-el ló l:ak n1k mlaf.t a kor•zcra kü- cs az e" •en ninyltó egy ég t m ok rakodasi munkáját Ja• un me,... '-' ·' ·is-

tóállomú lúalakil ,. t ed- A mag.le ·cs cm lohöz ,zük,�- könnyebbe g�·orsabbu tette. mc-�etlel rerdelk:71i fizikai. �s 
dig nem tl'twk lehetihé. g , arnmot az e::venirányit6 minteNv 60 embe, mu'l,kaját. műszaki dolgozokkal egeszi• 

\"égzi �el. •ették ki az átmeneti időszak• A p/ilyaépit szakemb,ae• szolg.!.!t:tt_.ia. 
,et már régót.a foglllkoztatja A mns,k da_ru tE'IJcsen, -�za- AlkalmaT.ásával a kötoál- ra. 

hogyan !ehetne korszerűbbé badon fut. Egy kezelofulke lomús teljes1tökt'11e.s,�él Mint a júnníija,·itó vezetői 
tenni a kötőállomások mun- 1 cz.eo is talá:ható, hogy bár- mlntegy három�,orosára • elmondofták. a mozdnnyosz• 

, 

1 
mely.k ci'lruecysegrol távve- lehet növelni. tálv dolgozói megértették az lGíját, A tervez.getés ered- zérl&sel is Irányítható legyen A ter\ ek szerint mé·g ebben át-zc:•vpz,':s szti'i,;é"e S<'gét. S ményhez \·ezetett. A rólkod t m ndkét daru. az é,·ben k 't il ·en villamo.s m<' t ezekben a napokban a 

,
1 

er.y megfelelő f sztá,•ú és -te- A darupálya 1ml' t·leg a b;,1kdarut hel cznek úzcwbe -oc,; 0s1'á1.rt ·1 átkerti't do! 04 herbir.ású mozgó bnkdaru rr�nimálls 20 n :tC>·t61 kor•á•- Az egyik a kaP<) v. d a másik z6h�aJ kozö c-n credm ·,,vP«en 
OzembefilJJ• • val latják me� l n h zra k. pitbetó. a zalaszenth unt kötoállom,1- " dJa', meg nz átmeneti nehéZJ 

1 oldhatónak. Mivel a 21 Mét!."r I Az üzemrlteté� az f'lözetes son segíti majd a pályaépitok ségckkel Járó feladatoka . 
hosszú vál;tnymezők me:;fo.;á- súmilások alapján 2;;0- munkáját. (vt; 
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A Szaktanács elnökségének 
irányelvei 

a „Szocialista munka műhelye, üzeme, vállalat a és gazdas6ga" cím 

elnyeréséért indult mozgalom lei/esztésére 

A munkásvédelmi őri ankétok tapaszta.latai 
A Szaktanács elnöksége az eddigi tapasztalatok és a XX. zéseikben és színvonalukban 

kongresszuson elhangzott javaslatok alapján közzétette a ,,Szo-, haladják meg a versenyzö 
cialista munka műhelye, üzeme, vállalata és gazdasága" cím egység vállalásainak korábbi 
elnyeréséért indult mozgalom irányelveit. Szakszervezetünk szintjét. 
elnöksége augusztusi ülésén tárgyalja a vasutasüzemekre, 4 termelési, gaza,asági fel
szolgálati helyekre konkrétan kidolgozott irányelveket. A I adatok terén alapvető köveSZOT irányelveit most azzal a céllal tesszük közzé, hogy kér- telmény a termelé3 éJJ gaz
jük az olvasókat, javaslataikat, észrevételeiket a vasútra vo- dá&odás állandó fejlesztése 
natkoztatva juttassák el szerkesztőségünkhöz. Ezeket is figye- és javítása, how a főbb ter
lembe akarjuk venni a konkretizált irányelvek kidolgozásá- melési, műszaki fejlesztési, 

A vasút teraJetén jelenleg 
l 

területén országos méretekben csomóponton, a miskolci, a. b� 
már több mint 6 ezer munkás- most zajló munkásvédelmi őri k.éscsabai fütőháznál, és még 
védelmi őr tevékenykedik a találkozók, ankétok, amelyeket több helyen a szolgálati veze.. 
balesetek megelőzéséért, az megyebizottságaink, szaksze:- tők hathatós támogatást adtak 
utasítás• és óvórendszabály-el- ! vezeti bizottságaink csomo- az ankétok szeTVezéséhez, ni„ 
lenes munkák felszámolásáért. pontonként, szolgálati helyen- vójának emeléséhez. Az. an½:é-

nál. gazdaság! feladatokat telje-

A mindössze kétéves múltra ként tapasztalatcs<;re-jelleggel tokon részt vevő munkásvédel• 

visszatekintő munkásvédelmi- ren<_!ezn�k, Az anketoikon részt mi őrök túlnyomó többsége 

ör-hálózat azt a célt kívánja vev_o őrok! mozg1;l�i, .. szakvo- hozzászólásával azt bizonyit.ot• 

megvalósítani, hogy a dolgoz6!e nah vez_eto�, felelossegük tuda-
!:'.;z�� n!�f t!!�1�� ':!: 

an.magu.k váljaoo.k a baleset- !-íban vi�tJak a mozgalom be-
lősséget érez dolgozótársai 

megelőzés propagandistái'Oá és indulása ota szerzett t:paszta-
egészségéért, 'testi épségéért. 

ítéljék el a fegyelmezetlen, fi- latpkat, a még meglevo nehéz- Szűnőben van a, munkásvé-. 
gyelmetlen munkát. A műsza- ményeket. , clefmi 6Tők tevékenységévei 
ki hiányosságok feltárásával Az ankétokon igen jó javas- szemben dolgozótársaik részé.. segítsék a biztonságos munka latok születnek a rnunkakörül- röl tapasztalt ellenállás, ami feltételeit megteremteni mények javítására. A szolgá- annak követk�zménye, hogy ru: 

L A •- ..,,é 1 __ .. _ • • ket és éd I t • ·t s-ítsék, illetve ahol szükséges, Kr�.,. 5• -g.....,..sagi nye v e me 11.1fUJ a- túlteljesítsék. Az év elején ki-egységek hol � lllllye1! felté- nak, alakított vtillalásokat ne te-�lek mellett tuzzék celul a - az üzemépü,1,et é3 annak lcin:tséik megi;áltoztathatatlan CJJD elnyer�t: . tartozékai, a munkahely kül- előtrásokna.k, hanem 1: _A �oc1�hsta c1m elnye- ső képe és belső ren:dje is ki- amennyiben ennek szüksége réseert ik1zárolag_ azokban a fejezésre juttatja annak szo- felmerül _ év közben iS mótermelési-gazda�gl egysé- cialista jellegét. Amennyiben dosítsá•k azokat, 4 termelésigekben célszeru a verseny a. feltétel csak részben van gazdru;ági fe1adatok váltoke�emény�zése, -�el):ek meg, a versenyzó kollektíva .zásainak és az év közben jereahsan merhetö és onálloan törekedjen azt öntevékenyen, lentkező problémáknak megértékelhetö termclési-gazdasá- saját eröből megteremteni, il- felelöen 

lati vezetők többsége lassan- órök �vékenység_ének, kézzel• 
Tapasztalatcsere jelleggel ként munkája seg!tőíkén.t is- foghato b1�ony1tékai egyre 

, _,,., _,,.d 1 . ó _ . gyakrabban Jelentkeznek. men el a mu,"'"'s"" e m, ro- Sok lelkes munkásvédelmi 
gi feladatokkal rendeLl{eznek. letve ;av'ítani. · (Folytatjuk.) 2. A mozgalom alapegysé- II. Mire Irányuljanak a ter• 

A balesetelhárítási tevékeny
ség kezd társadalmi üggyé 
válni. Ezt bizonyítják a vasút 

ket. Ez abban is kifejezésr: őrrel találkoztunk az ankétol!; 
jut, hogy például a Nyuga,ti során. Ha csupán azt vesszük 

gének a legkisebb termelési- mc!ési-gazdasági egységek 
gazdasági egységet kell te- dolgozóinak váJlalásal? 
kinteni (műhely, üzemrész, 1. A termelési-gazdasági 
osztály stb.). A magasabb gaz- egység dolgozóinak vállalé
dasági egységekben akkor sai általában az éves terv
indokolt célul kitűzni a szo- idöszakhoz kapcsolódjanak. 
cialista cím elnyerését, ha az Erert helyes, ha a kolle.ldívák 
alsóbb egys,égek többségé- az előkészítést, a feltételek 
n0.k már odaítélték azt. (Pl. megteremtését úgy üteme
a szocialista munka gyáregy- zik, hogy a cím elnyeréséért 
sége címért ott indítsanak kezdeményezett verseny meg
versenyt, ahol a műhelyek ir.dítása egybeessék a terv
többsége már elnyerte a szo- év kezdetével. 
cialista címet.) A 1.•állalásoleban kapJa-

3. A moz�almat azoldian a nak helyet olyan feltzdatok 
múhelyekbeµ, üzemrészekben is. a.melyek a;. éves tervek 
indokolt megszervezni, ahol teljes-ítésén túl a, távlati ter-
annak legfontosabb szemé!yi vekben: szerepelnek 
és tárgyi feltételei biztosítva múszakt fej'Lesztés, gyártás-
vannak, hogy azok megte- és wártmányfejlesztés - és 
remtését a versen.v idősza- megvalósltásuk a követke-
J;;ában biztosítani tudják. zó évekre ts áthúz6dik. 

Ahol 2. A termelési-gazdasági 
- a dolgoz6k többsége tag- egység dolgozóinak vállalását 

;a. a szocialista dmet i,;selő - a brigádok és egyén� fel
oogy a címért küzdö brigádck- aján1á.<;aira és javaslataira 
nak, alapoZ\·a - az egység gazda-

- a t:állalati ét-es múszaki- sági é3 mozgalmi vezetői Gté
gazdasági (ahöl indokolt és szítsék el. 
T.{ilietségés. ott, a. , fejl,esztési) A t.-állal.ások tarlalf)14zzák 
téfrekböl az aaott termelési- mind.azon feladatokat, ame
gazdas<i!)i egység feladatai el- !yek termelési, fejlesztési és 
különillii>tők. ezen feladatok munkavédelmi vonatkozásban 

legeredményesebb ·meaokH- csak műhely- vagy üzemrész
sára irányuló t,ersenyz.'állalá- szinten oldhatók meg, az 
lások teljesítése reálisan: egész kollektíua. együttmúkö
mérhetó és értékelhető, désével. A 'Vállalást �!foga-

- a, term-
,

·Lgazdasá,gi te- dás céljából az egység ter
vékeny.�ég ü tes folytat6.sá- melési t<t,nácskozása (nagyobb 
n.alc személi; ., műszaki, an11a- egységeknél a termelést ta
gi és szervezeti feltételei b,z- nácskozások) elé kell terjesz-
tosítva vannak, tenl. 

- a mv.n.kabiztonsá{}i, egész- 3. A cím elnyerésére irá-
Sé!JÜVYi és swciális berende- nyuló kötelezettségvállalá
zések és eszközök a dolgozók sok kialakításánál arra kell 
számára megfelelő körülmé- törekedni, hogy azok célkitú-

Milyen pályafenntartási munkán 
szabad nőket alkalmazni 

A Hivatalos Lap 18. száma salak, homok, bányaik:avics, 
a nők és fiatalkorúak életé- föld lapátolása, ezeknek vas
nek és testi épségének védel- úti kocsikból történő lerakása, 
méröl szóló utasítás végrehaj- építési cserép, tégla kirakása, 
tásának magyarázataként köz- deponálása, padkanyesés, szel
li, hogy egyes szolgálati fönök- vény-karók meszelése, betonke
ségek a fenti rendeletet úgy I rítések meszelése, szabvány
értelmez1k, hogy egyáltalán árok tisztítása, sorompó mázo
nem lehet foglalkoztatni női lása, salak, bányakavics ágya
dolgozókat pályamunkás mun- zat kibontása vagy betakará
k.akörben, és nz ott foglalkoz- sa, gyomirtás, rézsú burkolása 
ta tott nőket el akarták bocsá- és füvesítése, alázúzalékolás
tani. nál minden munkán• (vágány-

A további félreértések elke- emelő szállítása és emelése !ü
rülése végett felsoroljuk a pá- vételével), hóvédművek elhe
lyamunkás fogalom körébe lyezése. irányzókereszt tar+.á
tartozó azon munkákat, ahol sa, kitűző figuráns munka, hó
nőket nem szabad foglalkoz- takarítás és jegelés, hidak, át
tatni, valamint azokat, ahol ereszek t�karítása, talpfák le
nők is fog1a1koztathatók. seprése, talpfalyukak kátrá-

Nódolgozót foglailkoztatni nyozása, talpfabeosztó :éc 
:nem szabad : után talrpfabejelölés, raktári 

a) Sínek, kitérők. vasbeton- anyagkiadás, parkok gondozá
aljak, talpfák rakodásánáL sa, kertészeti munka, kőmű
száfütásánál és mozgatásánál, vesek, festők, mázolók, par
azok deponálásánál, kettázók. bádogosok és aszta-

b) lekötött kitérők betolásá- losok melletti segédmunka. 
�ál és kitolásánál, 

e) vágányszabályozásnál, zú-

figyelembe, hogy ezek jórésze 
eddig semmiféle társadalmi 

Kezdjünk hozza a _szakszervezeti 
politikai iskolák szervezéséhez 

munkát nem végzett - ez a 
tény is eredménynek számft. 
Az egyik pályafenntartási an„ 
kéton mondotta egy felszólaló: 
az örségoo,ltásokka! hamarosan 
elérjük, hogy minden vasuta, 
d-Olgoz6 a szakszervezet, köze� 
lebbről a munkásoédelem a,k,. 
tivája. lesz, Ez a mondat tulaj• 
donképpen a mozgalom alap. 
vető célkitűzésének meghatá:. 
rozása. 

Szakszervezetünk elnöksége I ben az oktatási formában, A 2. A szakszervezetek 1zere-
megtárgyalta a szakszervezeti múlt évihez hasonl6an na- pe a szocializmus építésében. 
iskolák működésének tapasz- gyon ügyeljenek a propagan- 3. Hogyan emelhetjük éfet-
talatait, s úgy dörutött, hogy disták kiválasztására. szinvonalunkat? 
a SZOT vonatkozó határoza- Az elmúlt �v� a foglalko- 4 Tervszerűség ten•gazdál-tai, valamint az eddigi tapasz- zások levezetesenel a legna- kodá.s 

' 
talatok alapján az 1963í64-es gyobb hiányosság a szemléltető 1 

· 
. . . _ Helyesen szamítottunk 

a dolgozókra oktatási évben is fenn kell eszközök hiánya volt. Éppen 5. A oosut ma3odik ötéi>es 
tartani a szakszervezeti poli- ezért a jövőben törekedni kel! terve. 
tikai is'kolák rendszerét. arra, hogy a, szakszervezeti bi- 6. A szocialista mez6oazd4· Az országos méretekben le-

Az iskolák szervezésénél a zottságok a költségvetésükben 3á.g, zajló · őrankétok elsődleges 
SZOT 1962. április 28-i alap- bizonyos összeget irányozzanak 7. A azoclalizmus építése és fontossággal napirendre tűzték 
határozata továbbra is az elő szemléltető eszközök, első- a kulturális forradalom. a dolgozókról való gondosko
h·ánymutató. Az iskolák szín- $0Tban dtafilmvetU<i, diafilfl'Wlk, 8• Munka.hely _ munkatár- dás legfontosabb kérdését, a 
vonalának további emelése ér- térképek beszerzésére, grafi• sa.k, társadalom _ család. ba:lesetelhárítást. örömmel 
dekében azonban az a1aphatá- konok és ewéb szemléltető halljuk :s.zolgálatl vezetők és 
rozat kisebb kiegészítésre és eszközök kész,tésére. 11. évfolyam: beosztottak részéről is, hogy a 
módosításra szorul. Az előkészítéshez a:ronllq] 1. A =kszert:'ezetek XX. szakszervezet évről évre haté-

Az alaphatározatnak az a hozzá kell !kezdeni, hogy a 
I 

kongresszusána,. feldolgozá- konyab1? eszkö�kel, móds_ze-
pontja, mely szerint az megyebizottságokon keresztül s,:r.. rekkel 1�eksz_1� megú;Jálm a 
SZMT-k 4-6 hetenként tart- . az iskolák száma és a PX:OPa- z. A .'.1%PQÍ.(ll�-,,_u3 ép:ítéléttelc. hiJ:7:et g1ando Pvítá.sánek le
sanak a propagandisták • szá" •gánd!stak névsora a kuJtűnie- kommunista móds-ere 

l 

betös,égét. 
mára politikai eligazítást, a velési és sportosztályhoz jú-

4 • 
• Az ankétok tapasztalatai azt 

következőképpen módosul: lius l-ig eljuthas.,on. A pro- 3• trdekvédelem a szocfaliz- bizonyítják, hogy helyesen sza,. 
A vezető propagandisták. pagandisták kiképzését ezút- mv.sban. mítottunk e fontos kérdésben 

propaga1idisták időszaki, po- tal is központosan végezzük. 4. Népi, nemzeti egy3éggel a a dolgozókra. A m:.mkásvédel-
litilcai tájékoztató;ánal, alap- szocializmusért. mi 6rök eddigi tevékenysége, a 
vető formájaként a párt pro-

A POLITIKAI ISKOLA'K s. A dolgozók összefogá.so az tll'.p�ala�k helyes felbaszná• 
paga.ndistáinak tartott tájé1coz- öt világrészben. lása b1�1t.ék a . kedy�Dl> 
tatókat tekintjük. őnálloon baleseti helyzet k1alalntásara. 
csak ott szervezzenek tájé- TÉMATERVE 6. A mv.nkásosztáily haroo a. Az eredmény szinte minden 
koztatókat, ahol ez a pártszer- nemzeti függetlenségéf"t és a eddiginél kedvezőbb: május-
vezetek részéTöl nem biztosít• I. évfolyam: gyarmati rendszer ellen. ban baleset miatt nem maTGdi 
ható. l. A szakszervezetel'c harca. 7. A magya-,. közlekedés ld6- vasutas család árván, 

Az isko1ák szervezéséhez a kapita.Lizmusban. szerű kérdései. Marion György 
irányszámokat nem adunk. A 
szakszervezeti bizottságok úJ 
politikai iskolát - a pártszer-
vezetekkel egyetértésben 
csak akkof' szervezzenek, ha 
minden feltétel biztosított. 
Mind az irányító, mind az 
operatív munkát végző szer
vek fokozottan igényeljék a 
pártszervezetek segítségét. 

Azok számára, akik a poli
tikai iskolák első évfolyamát 
elvégezték, de valamilyen ok
nál fogva nem kapcsolódnak, 
vagy nem kapcsolódhatnak be 
a pártoktatásba, KISZ-okta
tásba, a szakszervezetek biz
tosítsák a politikai továbbkép
zést. 

Ezért az 1963/64. oktatási év
ben - ahol erre igény mutat
kozik és a, körülmények l.ehe
tőué teszik - meg kell szer
vezni a. politikai iskolák II. és 
egyben befejező évfolyamát. A 
II. évfolyam szükségességét a 
szakszervezeti bizottságok -
a pártszervezetek vélemé
nyét figyelembe véve - dörut
sék el. 

A szaikszelrveret:i 'bizottságok 
feladata - a pártszervezetek 
segítségével - felmérni, hogy 
hány I., illetve II. évfolyamú 
iskolát kívánnak indítani. Elö
zetes megbeszélés alapján 
hány dolgozó vesz részt eb-

Felkészülten várja a nyarat az Utasellátó 
Az Ut.asellátó 1963. éVi áll'U

forgalrna előreláthatólag meg
haladja ' majd a 950 millió fo
rintot melyből a saját készíté

sű ételforgalom kb. 140 millió 
forint lesz. Beruházásra,, 

K Ö Z P O J U I  
C U K R A SZUZ EM 
H R M E l E S E  

4962 
4,4 MH 

4951 

23.M.R 

szombathelyi és a kaposvári megkezdik a vonatok mellett! 
utasellátó korszerűsítésére is. feketekávé-árusítást höpalac-

A nyári idényre már bizto- kokból. Az UJ menetrend 
sították a megfelelő áruellá- életbeléptetésétöl az eddiginél 
tást. Az idény,ben egymillió több hálókocsit és étkezóko
pár virsli és debreceni eladá- csit bocsátanak az utasok ren• 
sára számítanak. Az italáruk I delkezésére. 
közül elsősorban a palacko- A nemzetközi szolgáltatá• 
�tt s��s�vas üdítő it3;Io��\ soknál döntő jelentőségű, hogy es a gyumo�csl_eveket kívanJák a varsói viszonylatban közlenagyobb mertekben forgalom• kedő étkezőkocsin a magyar ba_ hozni. E két italféleségböl IBUSZ-utascsoportok részére mmtegy idegen országok területére is 

4 millió üveget akarnak felvesznek étkezési megrende-
értékesitenL lése-ket forint ellenében. Az a 

Armak ellenére, hogy 52 mil- tervük, hogy ezt \•alamennyi 
lió pohár sör áll a fogyasztók népi demokratikus ország vas-
rendelkezésére az utaseliátú útjaira kiterjesszék. 
egységeiben, előreláthatólag ez Az Utasellátö azzal is növel
nem fedezi az igényeket. Kul- ni kívánja szolgáltatásainak 

1 
túrdkkekből a nyáti szezon- nívóját, hogy 150 új dolgoz� 
ra mintegy 10 millió, úti szük- állított szolgálatába, s az áru• 
ségleti árukból 4 millió forint készletek feltöltését még ide
értékűt kötöttek le. A fekete- gen országok társvállalatainái 
kávét kedvelőknek sem lehet is biztosítja. 
panaszuk. hiszen az utasellátó 
lekötött készletéből mintegy 
6.5 millió szimplát tud kiswl• 
gáltatni. 

illir kismÉsi 
HELFOAGAlOI 
A U KULiSA "' 

MII 

flf 
111 

zott kő rakodásánál, 
dJ pályakocsi-tolásnál, 
e) és minden olyan mun

kán, ahol 20 kg-nál nagyobb 
terhet kell mozgatni, vala
mint minden olyan nehéz mun
kan, amely a nők testalkata 
szempontjából túligénybevé
telt jelent. 

Díjtalan véradási nap felújítá.sra mintegy 
milliót fol'dítanak, 

15 

A vendéglátóegységek ké
szen várják a külföldi és ha
zai turistákat. Diákétkeztetés 
keretében mintegy 60 ezer fő 
étkeztetését biztosítják. A� 
IBUSZ és más idegenforgalmi 
szen;ek megrendelései alapján 
több tízezer főnek biztosíta
nak étkezést és nívós úticso• 
magot. 

Nődolgozók foglalJcoztatha
tók az alább! munkakörök
ben: 

Utalt, területek takru."Ítása, 
küldönc, kézbesítő. vízhordó, 
melegítő italok főzése és ki
osztása, laktanyatakarítás és 
617.és, kisvasúti pályarnunka, 

• Má:!us 13-án. a Debreceni 
I 

Összesen 58,6 liter _vét:el já
Jármújavltóban díjtalan vér- rultak hozzá embertársaik éle
adási napot rendeztek. Az l tének megmentéséhez. Többsé
üzem dolgozói közül 206-an je- gük fizikai dolgozó, elsősorban 
lentkeztek véradásra. Ebből a kocsija�"Ító osztály munká-
180 fő volt. akik előzetes or- sai. Hajdú Imre bognár 12 fős 
vosi vizsgálat alapján vért ad- szocial.ista brigádjának minden 
hattak. 21 jelentkező szolgála- tagja részt vesz a mozgalom
tát most azért nem vehették ban. 
figyelembe, mert fél éven belül Az üzemi véradónao szerve: 
már vért adtak. 102 dolgo7.ó z�sében külön&en Koroknai 
most kapcsolódott be először a Endre és Tóth Lajos járt az 
mozgalomba. élen. Volosinovszky János 

melyekból elektromos hűtő-, 
fagylalt-, presszó-, valamint 
konyhai és cukrászati gépeket. 
éttermi berendezéseket, 100 
darab peronárusftó kocsit sze
reznek be. Mintegy 20 vendég
látó egységet 10 pavilont kor• 
szerúsítenek, felújítanak közel 
50 vendéglátó egységet é9 35 
pavilont. A szegedi pályaud• 
vari vendéglátóegység kor
szerűsítése után sor kerül a 
pécsi, a pápai, valamint a 

A pályaudv-ari ellátás javf· 
tása végett 

növelik a peronon lirusi• 
tók számát. 

Júniustól a budapesti pálya
udvarokon és a nagyobb góc• 
pontokon nedvességet át nem 
eresztő, hőálló papírpohárban 

fii/ 1111 11!! t!11 1!1t !ll! 



1963. Jü�IL--S 1. 
l\1AGYAR VASUTAS s 

A nyári f orgalomr.a készülnek· 
a siófoki vasutasok 

_A májusi nap . úgy _kandi: i dugták el a szobrot ilyen gon- A telefon éles hangja szó-
Tiltakozunk a fajüldöző politika ellen 1 

ka, t kJ a sotet felhotakaro
.

1 

dosan, az utazóközönség szeme lída el a forgalmi szolgálat
alól, mrntha valami 01,ból fi. elöl. te\·őt. A hangszóró vonat ér· 
gye;né a _harag�s Balau�n há- - A külcsínnel nem lesz kezését közli. Egy idősebb tan lengo korar '-'.lt�rlasokat; baj; de a várakozó utasok el• asszony vonatindulás után ér

A dél-afrikai szakszerve• [ stb., és minden héten jelent- - a polgári és demokratikus, 
zeti kongresszus három veze- kezniük kell a rendőrségen. valamint a szakszervezeti jo-

a park zsenge fu,·et nyeso helyezésével sajnos igen _ dekli5dik. 
munka5ok_at. a kosztumbe öl-

, 
n:iondja a főnökhelyettes, -

, 
A peron előtt salakos talit_o�ít udu_w_kN. a me�duzza�t Na(JY forgalomra számltunk a gát t.ol egy munkás. Amott S1ot, a molot os�romlo_ hulla- nyaron. Csupán a SZOT-üdü· hosszµ meszelőnyéllel a kezémokat_: -� aJlom�� . 1nssfehér 

I 
zökbe kéthetenként 2000-.1000 ben Igyekszik egy másik 

tője részére kényszerreziden-
1 

Egyetlen „bűnük", hogy lan- golc megsértés�t jelen_ti�- . . . 
ciát jelöltek ki. Kettő közülük kadatlanul harcoltak a nem A Közlekedesi. Szallttas1 es 
a dél-afrikai vasutak és ki.kő- európai vasutasok elré.-nit& Halászati Dolgozók Nemzetközi 
tök nem európai dolgozóinak helyzetének javításáért. Ezek a Szövetsége erélyesen tiltako
szakszervezeti vezetője: Law• 

I 
nem európaiak, a-kik az alkal- zik ezek ellen az intézkedések 

rence Ndzanga Transvaalból és mazottak több mint felét kép- ellen, és követeU awrmali 
George Ngqunge Cape Provin- viselik, a teljes béreknek csak megszüntetésüket, a sza'kszer
ciából. Mindkettőjüket arra a kilenc százalékát kapják, vezeti és demo-krntikus jogok 
kényszerítették, hogy szakítsák kilenc fontot 1:1avonla. tiszteletbentartását, és kiszé
meg kapcsolataikat szakszer- • Mivel az a�nka1 szakszerve- lesítését minden dél-afrikai 
vez{'tükkel, nem hagyhatják el ze�ek. e_:eJe megJ?övekC?,-e_lt, a dolgozó számára, fajj me�ü
lakóhelyüket, nem léphetnek faJgyu!olo kor,many eros11I el- lönböztetés nélkül. 

kat, az eltenre,t �arga salakot, zik onnan. Az idegenforgalmi F�ll_:os, . �úvos, kisse szeles 
köken,eset. . c.Z uip1ros pado- dolgo:::ó érkezik, illetve tá.vo-

1 
• .. . , · 

eg) ,zoval az egesz nagy , ké: s:::ervek vezetőitől pedig olyan a� 1�_0._ Swfokon �onban már 
�z.ulo?est � n�arra, __ a bal1:1,,:m.1 értesü(éseket szereztünk, hogy kei.zillődnek a nyarra. 
.org:i,omra_ és a _ _  k1;zelgo -Juo:- sok nemet. lengyel, csehszlo-lct.m megunnep,esere. vák, szot·jet, angol és francia -gergely- be vállalatokhoz, szállodáklba lenük támadásait. A szak- Felhívunk m.inden szá!litási, 

szervezeti irodákat a rendór• j és lcözlekedési szakszervez.eti 
ség mindennap ellenőrzi. A szövetséget, viillaijanak szoü
szaksze

. 

rvezeti funkcionáriu- ,

1 

daritúst

. 

afrikai elvtársaink 
sok kijelölt tartózkodási he- harcával jogai)<éct, és küldjek 
lyét úgyszintén. el tiltakozá.ukat a Dél-afritai 

v-endég érkezik Siófokra a ---------------------------
100 ét·e.� jubileum nyáron. llyen viszonyok mel

lett, bizony elkelne a jubiláló 
s:ofokon ugyan,s ri tka ju- Siófokon egy kultúr- és még 1 

b!ieumra készülnek: a várost jobban egy gyermekvár6te
�zaz es,tencfovel ezelőtt, 186:3- rem. És • • •  az idegenforgal
ban nyiln\nilottak fürdőtelep- 1�t . tekintve. megfelelő infor
pé. Akkor készült a zsilip, a , maciós szolgalat. 
móló. Kerek ,záz esztendeje A 

• • , 
anna!<, hogy az első különvo- "" JU V1tásra vár 
nal megérkezett Siófokra. 

Egy ideig mi is a nagy ké- Sok baj eredője, . hogy a 
•ziilődést figyeltük, majd' az SZOT-üdülők vezetői, a na• 
állomásfőnök tarn!létében, he- gyobb tömegü utazásokat nem 
lyettesérnl. Barabás Károly- jelentik be előre. Ebből kap
lyal, a ny:i.ri forgalomra Yaló kodás, helykeresés és baleser
te,készülésröl besz.;lgetlUnk. vesrelyes vonat.raugrálá.s, sok-

- Ezekben a napokban fö- szor vonatmegkésleltetés szár· Ieg a hülcsínnel foglalkozunk mazott a múlt évben 
- adja kéó.z.ségesen a íelvilá- J . . • . 
gositást. - Ebben jó ser,itő-- -:- Tessé� . nezni, mi1yen 
társaink Zántó László pálya• csunya a mas1k arca az allo
meste,· pálya.munkd.sai, akik másn�k - ?1utat a rakodó fe: 
szinte ma.guk birod!llmánalc lé Csizmacli,!l 

R-..idolf forgalmi 
teT;üitik a= allomást. Feste• sz?lgálattevo. - -".1- mutatott 
nek, csinosítanak, ültetik a vi· ir�nub_an teh�r_7?0cstk és azok 
ráyol,at. �ornyeJo?n kulonf_él-e kira�ott , , ,. . arufeleseg. szerszamok. kosa-__ A v„ganyo�. menten ��P_';gl; rak láthatók. Régi panas�un.c tunk. 1; pes« oldal v,utornál 4z is, h'.>gy az 1. és 11. vágá ny 1 ,;gy s�cp _ s_zoboralal, foga� :  kö=ött n incs vízdaru. r-:yáridő- 1 furdozo no áll a komedence- ben e::: sok bajt oko::. csak ti!· 1 ben. herforgalomra alkalmasak 11 

Szép. Legalább olyan szép, azok. Ez 1:iszont azt eredmé
mint a di;zítő szandék. Csak nyezi, hogy a személyvonatok 
egy az értli �tetlen, hogy miért elé állított tehervonatokon 
és milyen elgondolás alapján kell átmászni az utasoknak. 

,,Szarc-as állomáson a für
dőt hi:á-nyol;a.k a dolgozók. 
Meleg vi::et tudna adni a 
pályamesteri szakasz, meg
felelő helyiség is rendelke
zésre áll. Csa.k, néhány mé
ter csö, három zuhanyozó és 
mosdók.qyyló kellene. Tár
$<1dalml munkában elvégez
nék a szerelést a dolgozók, 
de nem lehet, mert beru
házásról van szó " - írja 

'le\-eléhen BoldizsÚ· Gyula. 
' *  

MI/Jho!c-Gömöri pá.lyaudca
ron a kereskedelmi szolgálat 
szállító brigádjai túlteljesítet
ték május 1 ünnepére tett 
felajánlásaikat olvastuk 
Uglyai Sándor levelében. -

* 

A Déli pályaudvari 3zertár-
ban 12 KISZ-fiatal dolgo
ziiir. Nemrég alakitottiik meg 
önálló alapszervezetüket, 
melynek titkára Langerm.ann 
Fri.g11erné letL Változatos 
munkctervükben külpolitikai 
eloadasck hallga lása, fém
gyüjtés, kollektív mozi- és 
színház.Látogatás kirándulás 
és más, érdekes' p1,ogram sze
repe! - számolt be levelé
ben Téri András. 

* 

,,Legutóbbi term,elé&i ta· 
nácskozásmik<m többen kérték, 
hD{ly a prémes téli sapka vi
selési idejét s.zdllítsák le 3 
évröl 2 é'vre, a sötétkék sap
ka. viselési idejét pedig emel
jél, fel 3 évre, <!e csak 
Zaiaegerszegen. Indokolás: az 
ol.ajos t.arlálykocslkon -i:aló 
mo�gá� következtében úgy 
tönJcremennek a prémes sap
kálc, hogy az utasok előtt 
s,égye/lik azok viselésé.t" -
olvastuk a zaJae<?,erszegi Mar
kos Jó=/ levelében. 

* 

Szocialiüa brigád zá,zloval 
és jel�Gnnyel tüntették ki a 
balato,ikenesei pályameste·1i 
SZ4kas2 szocialist<! brigádját, 
melynek H,zetoje Takács 
Zoltán - írja Kiss Lajos 
levelez&nk: - Példás szor• 
galommal dolgozik  ez a bri
')ád, melyue!k tagjai most 
végzik az általános iskola 
VIII. osztályát. 

Fegyvernek állomás szo
cialista brigádja teljesítette 
május 1 ünnepére tett fel
ajánlását - &Zámol be le
velében Farkas Dezső. 
Nemc�k a forgalom lebo
nyolitásá ban értek el Jo 
eredményeket, ha.nem elilltet
t.e-k 30 facsemetét, társadal
mi munkával építettek egy 
kézilabda- és egy röplabda
pályát. 

* 

Ünnepélyes keretek közölt 
vettek át Barcs állomás dol
gozói a megyei páribizott
ság kongresszus; zászlaját és 
az élüzem-oklevelet, Na.gy 
Ká,·oly, a pécsi igazgatóság 
forgalmi osztályának veze
tője, a beszédél>en nagy el
ismerái„el szólt az állomás 
dolgozóinak eredményes mun
llcáiáról írta levelében 
Göndöcs Jenő. 

* 
,,Hasznait a bírálat Vác ál· 

lomásnak ahol tavaly a kö
zömbösség légkörében zajlot
tak le a termelési tanács1w
zások - írja Pintér Lajos. 
- A legutóbbi tennelési ta-
1uícskozást gondos eUH<észí
tés és müs.zaki konferencia 
el,ózte meg. A tanácskozáson 
részt 1--evo"k száma a koráb
biakhoz képest megkétszere• 
zódött. A beszámolót alapos, 
hasznos vita követte." 

* 

,,Több debreceni -i:asutas 
társa mmal 6 1i.apos csehszlo
vá.Jci.ai üdülésen voltunk áp
rilis végén a Budapest ne• 
1:ű SZOT üdüiőhajóval 
írta Kocz1� János, a debre
ceni igazgatóságról. - Kel
lemes élmény, jó pihenés 
•mlt számunkra ez a hajóút. 
Ezúton is köszönjük a fi
gyelmes gondoskodást." 

* 

Panaszos levelet kaptunk 
Gyöngyösről. Szentgáli Ist
ván, a Kitérógyártó ÜV dol· 
gozoia n·Ja, hogy kevés a 
pad az öltözőben. Az ebédlő 
is ülőhelyhiánnyal küzd. A 
Jegiitóbbi muniltásvédelmi elő
adáson a dolgozók jelentős 
részének n1:!m jutott ülőhely. 

Danajka Kálmán vesztinglakatos KISZ-brigádja a szocia
lista brigád oklevél és jelvény mellé május elsejére a zász
lót is megszereMe. A szolnoki fútőházban ez az egyetlen 
brigád, amely ilyen kiemelkedő eredményt ért el a szo
cialista. brigádmozgalomban. A képen a brjgádvezető Tóth 

,II. Liiszlóval és Farkas n. Sándorral egy lé,:szivattyú nagy
javitását végzi 

(Hemz6 Károly felv.) 

Központi kormányszelepjavító 

üzem épül 
A helytelenül működő kor-. ! mújavitó területén rendezik 

mányszelepek évente több mil- be. 
lió� kárt okoznak a vasútnak. A javítóműhely megnyitásá
Éppen ezért van szill<ség meg- ra a tervek szerint 1964-ben 
előző javításra. hiszen a fékbe- kerül sor. A rendszeres jav1-
rendezésnek igen fontos kellé- tással a teherkocsikon haszná-
ke a kormánysrelep. latos kormányszelepek két-

. évenkénti, a személykocsiknál A .  k�án?'s.ze_lepe_k karban- 1 az egyévenkéntl javítás is k!��rtas_4:t • .iavitasa! ?elenleg a I elégíti majd a vontatási igé-1annu1�v,tó-k ve��- Ah� nyeket. m�glev� berend�zese1k. leheto-
! A múhelyben a munkáltatást 

:'e tet�k 1:62-ig a 
. 
fu�öh�zalc napi 120 szelep javítására ter

es a f1okmuhelyek 1s Javitot- vezik. Kétműszakos foglalkoz
tak kormányszelepeket. A ta- tatással ez évi 36 OOO szelep 
pasztalatok szerint ez a javí- javítását teszi lehetővé. 
tá.si rendszer nem tudta a ikcr-
má.nyszelepe ket megbízható, 

Ezelt az önkényes intézke- Unió vezetóihe=. 
dések. melyel;et afrikai 1,Jv- U. l. S. titká.rsaga 
társaink ellen foganatosítanak Prága 

_ Szabadságot 
Rolando Alvarado elvtársnak 

Nicaraguában a Managuai Fűtőmunkásolc Szakszerveze
té-ne/e főtitkárát Rola11do AlvaTado elvtársat 1962 -novemberé
ben letartóztatták, mert á.Llást foglalt az imperialisták provo
kációi ellen, Kuba védelmében. 

Rolando Alvarado azóta börtönben van. Kegyetlenül mea• 
kínozták és fennáll a kockázat. hogy eit,eszti szem,evilágát. 

A Közlekedési, Szállítási és Halászati Dolgozók Nemzet
közi Szövetsége (UlSJ titkársága tát•iratot küldött a nicara
guai hatóságokhoz é:; követelte ennek. a bátor szakszervezett 
vezetönek azonnali szabadonbocsátá.sá.t. A managuai fütőmun
ká.sok szakszervezetét teljes szolidari tásáról biztosította. 

Az UlS titkár::ága kéri a szöi,etséghez tartozó szerveze
teket, dolgozókat, hog-y juttassák kifeje=ésre tiltakozásukat a 
törvénytelenség miatt. 

S. Chatterjee 
főtitkár 

GYILKOSOK BÍRÓI PALÁSTBAN 
A nyugat-németországi bírói 

I 
ahol 1944 májusában kiütéses 

apparátusban még mindig 952 tífusz bacilusával oltották be. 
olyan nemzeti szocia:lista vér- Hasonló a helyzet dr. Scherf
blró múködik, akiket súlyos né!, �ki . . á\l�ü�yé§� a_ �»-��!'l-;. bűnök terheLnek. Min

_
t a

_ 
Né-

1 
dorfi törvényszekriél. 1940-b'en

. mef Oértíoktl!ti·ldí$' 0 'Köztái¾.i- a fn'.'rlredt' ber}in, -népbíróság• 
l ságban talált eredeti okmif- nál vo1r államüg:1;ész .. Ott �r

nyok adatai bizonyítják, ezek vezte meg a fnednchsn.afent 
sok vasutast is kivégeztettek. vasúti 'javítóműhely l akatosá-

A jelenlegi állami főügyész, �k. és_ szakszer:vezetl funkcio
dr. Rudolf Baier egyike azok- nanusanak, Frid_olin �nd:�s
nak a fasiszta bíráknak, akik �k_ 1940. _f�bruar 23-� k1ve�
az emberéletet úgy fújták el, ��t. Ké�11 as0s leveleben Cl• 
mint a gyertyalángot. 1937. de- mkusa_n Jelentette a . vasutas 
cember i'5--én, mint a berlini �eggyi!�ol�<sá� . a b1;<>daJmi 
törvényszék vádlója az 1 933 iga.zságugst rmrnszternél. Ez a 
óta betiltott német mozdony- nemzeti szocialista vé:bíró még 
vezetők szakszervezetének el- 14 más hazafit gy1Lkoltatott 
nökét, Otta Scharfsschwerdtet meg. 
hatévi börtönre ítéltette. A A bonni igazságszolgáltatás 
szociáldemokrata Otto Scha:d- ezekre az elemekre nem ter• 
schwerdt, akit hazaárulásra jed ki, Érthető, hiszen ők, 
való előkészület" miatt tartóz- Adenauer államtitkárának, 
tattak le, és ítéltek el, hazafi Hitler egykori udvaroncának, 
volt, a:ki szembeszállt a hitle· a zsidógyilkos Globkenak véd-
1i háborús áramlattal. nöksége alatt állnak. Mi ebbe 

Rudolf Baier, Otto Scharf- nem nyugszunk bele, és ismé
schwerdtet 1943-ban, a börtör.- telten elmondjuk a világ nyil• 
büntetése letöltése után, per vánossága előtt, hogy rrrilyen 
nélkül a sachsenhauseni kon- is a nyugatnémet állam. 
centrációs tábol"ba hurcoltatta, K. H. G. 

üzembiztos áUapotban tartani. 
Az elmúlt hónapokban a 

külföldi vasutak rrrintájára a 
Turista expressz a p·ártkongresszus tiszteletére 

szakemberek megvizsgálták, (Berlini tudósítónktól) Ami
hogy erdemes-e a Mi\ V-nál I kor Németország Szocialista 
központosítani a kormánysze- Egységpártjának V. kongresz
lepek javítását. A vizsgálat J szusa Berlinben ülé�ezett, �� 
alapján kiderült, hogy a köz- NDK fiatal v�suta_sa1 egy UJ 
pontosan végzett javításhoz j m_ozdonyt aiándekoztak a 
szükséges munkaidő !közel há- p3rtna.lt. A VI. ko�gress�sra, 

rom órával kevesebb mint amelyre 1963 . Január3ab_i:m 
• . . ' • a ugyancsak Berlinben kerult 

7:eg� _rendszer_ szerint vegzett sor, még nagyobb ajándék;amtás. Ez évi 36 OOO darab ja- kal kedveskedtek a fiatal 
vitandó szelepnél mintegy ,·asutasok. Ezúttal 13 mo
rt:ásfél millió forint megtakarí• 

1 
dern négytengelyes kdcsiból 

tast Jelent. álló szerel\,ény hívta fel a 
A döntés megszületett. Esze- ko;1gresszusi küldöttek figye!

rint a kifaponti kormányszelep- 1 met. 

javítómühelyt a Landler Jár- A szerelvényt, amely a 
j Tourex - Turistaexpressz -

------------- nevet viseli, a fiatalok épí-
t.ették, s a feltételeket is 

A Medicina kiadványai I magu_lt teremtették meg. Hogy 
miből? 

Ma rianne Kösser: A nők otttioru 

tornája - Pásztor Lajos - Tabék 

Endre: A labdarúgás zsebkönYVe 

1963 - Szabó László: Nanmester
verseny (Maróczy Géza emlékére) 
- Borbély-PeterdJ-Sákovlcs: Há· 
rom vilá.gbajnokság AmeríkAban 

- Benedek István: Beszélgetés 

Ideges cmberelu61 - Hótay Kál· 
mán-Békés György: Fogamzás
g-átló módszerek - Knellel Pál: 
Nyári örömök - nyári veszedel· 

mek„ 

Az ifjúság találékonyságára 
számos példát lehetne felso
rolni. Amlkor a kezdeménye
zés napvilágot látott, egy 
közös bankszámlára szinte 
minden egyes fiatal vasutas 
befizetett 35 márkát. Példá
jukat nagyon sok idősebb vas
utas is .követte. 

Természetesen az így be
folyt &;neg nem volt ele-

gendő a Tumtae;rpressz meg
építéséhez. A fiatalok újabb 
pénzforrások után kutattak. 
S a különböző szolg,álati he
lyeken egymás után születtek 
a kezdeményezések. A cottbus; 
fűtőház fiataljai például csök· 
kentették: a gőzmozdonyok 
szénfogyasztását, a drezdai 
kocsijavitó-míi.helyben beve
zették a futószalagos javítá
si rendszert. Malchin állomás 
mellett egy nem használt gye
pes területen lekaszálták a 
füvet és a szénét eladtá� 
egy termelőszövetkezetnek. A 
pénzt befizették a közös 
számlára. A járműjavítók 
fiataljai rendszeresen össze
gyűjtött.ék a hulladékvasat. 
Más helyeken ésszerűsítések
ból, megtakarltásokból és a 
terven felül elvégzett mun
kákból származó pénzt aján
lottá.!: fel. fgy több mint · 3 
és fél millió márka cn,últ 
össze, 

túrákra viszi majd a fiatalo
kat. A 10-14 napos külföldi 
tűrák.on elsősorban a mun• 
kában élenjáró fiatalok ve
hetnek részt. 

A 13 részes modern szerel
vény 300 utas részére 
biztosít kényelmes helyet -
nyolc modern hálókocsiból, 
egy kultúrkocsiból, egy kom
binált kocslból . egy k-észlet• 
kocsiból és két étkezókocsi
ból áll. A hálókocsik tíz fü1„ 
kéből állnak, egy-egy fül• 
kében három utas foglalhat 
helyet. A kombinált kocsi
ban helyezik el az ut.ipogy
gyászt és az egészségügyi be
rendezéseket. A készletko
csiban - amelyben két hű• 
tőszekrény is van - 14 nap
ra elegendő élelmet lehet tá
rolni. A kultúrkocsiban ta• 
lálható a könyvtár, magne
tofon és a lemezjátszó, A 
kocsik acélvázasak, szellőző
berendezésük automatikusan 
működik. 

A ma"Ya vasutas k llé"-" A szereh·ény már üzemel. 
• " � • 0 0":· Első külföldi útjára, a bakat b1�nyara 

. 
az 1s ér�ekh, ráti csehszlovák Szocialista �?gy milyen célt szolgál _az Köztársaságba, a legkiválóbb uJ Turistaexpressz. Mmt 

I 
fiatal vasutasokat vitte ma

már az elneveres,ból Is kitú- gávai. 
nik, belföldi és külföldi Karl-Heinz Gummich 



• 

Órsegváltás 
. A foroia,lml trodábon láttam 

líket. Az eUI/Ík, mint ew dé-
• del(1eUtt gyermek, erőteljesen, 

ff4talom,i állt . 02 asztal tete
;én.. A márik, mint szolgaJe
l'inv, lccpottan, konnosan, 
tiadt<ln pillogott a szoba sar
Wl»w.. 

- lm, oan a pajtás! Amióta 
1'Ulit a varit, te ott voltál a 
lefnlt,iz,gálók mellett messze 
.azáguldó flll(Yr'a-, '1)(1'711 oöoogó 
�emélvoonatokon, a fékezók, 
• kocsirendezők segltőjeként, 
tne�-vt éjm át. 

Dica6 múlt. Légy bii.szk.? nL 
& ne haragudj 1'ám, hogy 

ln. az új világ, a technika u.ü
_lött.e itt vagyok. 

Ahogy elnézem a két lám
pdt - G2 újonnan ,-endszere
aitett, fl41'anc"3<Írga, baikelit
tolobo bu1'kolt, -refi,ektoros, (IJk
lcumulátoros, cainos, új kézi 
je�mpát � a kiszolgált, 
öreo méaest - ilyen gondola
lok keltek bennem • 

Hírek Yárpaletáríl 

Várpalota állmnáa dolgozói 
ismét megkezdték a nyári 
Idényben szok�S<>s i!lmeretter
jesztó kirándulásaikat. Elsőnek 
Kajtár László vezetésével Bu
dapestre látogattak, ahol meg
tekintették a Parlamentet, a 
Nemzeti Galériát és az Úttörő
vasútat.' 

A legközelebbi útjuk, a mis-
kolci gurító megtekintésére 
Lillafüredre és Egerbe vezet. 

* 

A KISZ-szervezet minden 
tagja jelentős összeggel tagja 
a KST-nek. Takarékbetétköny
vükben is szép összeg szerepel, 
amiből a kirándulások költsé
geinek egy 1'észét fedezik. 

* 

Említés1'e méLtó, hogy el-
nyerték a „Takarékos KISZ
sze-rvezet" címet és a vele ;á
r6 ok.Levelet. 

* 

Közkedvelt Várpalot:án a 

MAGYAR VASUTAS 

Egy hét Balatonkenesén 
A KISZ központi bizottsága folyamzáró kultúrműsor so

a vasutas KISZ-alapszerveze- káig emlékezetes marad a 
tek titkárai, vezetőségi tagjai hallgatók előtt. A szemináriu
részére egyhetes továbbképző mdk közötti sportvenseny€1k 
tanfolyamot szervezett a bala- is sok fiatalt vonzottak. Ha az 
tonkenesei vasutas üdülőben. időjárás megengedte - igaz, 
A tanfolyamo]'.l 140 fiatal csak szerény körülmények kö
vett részt, közöttük voltak a zött -, még a csónakázási le
vasutas megyebizottságak if- hetőségek is biztosítva voltak. 
júsági felelősei is. A tanfolyamról elmondhat-

A tanfolyam ideje alatt a juk, hogy eredményes volt, 
KISZ központi bizottságának mert a fiatalok egy hét alatt 
tagjai, a MAV vezérigazgató- is sokat kaptak, gazdag ta
ja, a vasutasszakszervezet tit- pasztalatokat, jó munkamód
kára tartott előadást a KISZ szereket sajátítottak el. Külö
termelési mozgalmairól, a ne- nösen jó módszernek bizo
velésl irányelvekről, a vasút nyult, hogy a kiselőadásokat 
előtt áMó feladatokról és a maguk a tanfolyamhallgatók 
szakszervezeti mozgalom né- készítették el a szeminárium-
hány kérdéséről. vezetők: segítségével. 

Smbad időben lrul<tuirális és A fiatalok tanfolyamzárása 
sportrendezvények gazdagítot- anJka,lmával ígéretet tettek, 
ták a tanfolyam programját. !hogy az ott ha:llottakat és ta
Szellemi vetélkedő, tihanyi ki- J nultakat hasznosftjálk az alap
rándulás, filmvetít�s és a tan- szerv�tek mu:nkájáJban. 

Tartsuk be a mérlegelési rendeletet 

""' A pécsi átlomás társadaL
mi bíróságának tagjai, a szak
könyvek tanulmányozásán ki
vüi, bíróságok és Ü/l1/észségek 
tagjai által tartott eWadásokon 
is ismerkednek a társadalmi 
bíróságok feladataival. 

- A KeleH pályaudvar keres
kedelmi főnökségének és vám
hivatalálllaik dolgozió lkomplex
brigád-szerződést kötöbtek, 
melyben vállalták az áruk ki
és berakását, valamint a v:im
kezelést a vonatok megkéslel
tetése nélkül. Eddig 34 brigá,;l 
működik a szerződésnek meg
felelően, 

= 52 halálos áldozata és 40 
sebesültje van a lisszaboni 
vasúti katasztrófának. Lissza
bonban május 28-án, egyik pá
lyaudvar tetőzete beomlott, s 
az okozta a katasztrófát. 

Aztán bejött ew Jewvizsgá-
16 é1 elvitte az Ü(/1/e, kis lám
f;lát. A kopott ol.ajM.mpa - ki
,-e . má-r senki sem nézett -

' alig pislá.koLva ott maradt a 
1aroklban. 

1 ,--:-s·· · - lyt -

.NEGYVENKÉT EVE 

'VASUTAS 

fiatalok körében á „Kit, mit A vasúti hivatalos mérlege
tu.d" vetélkedő. Nagy része lések végrehajtását a KPM 
van ennek abban, hogy Ipko- 101 113/1963. 1/8. E. számú ren
mch István várpalotai dolgozó delete szabályozza. A rende

•�,.,a lett a televízió irodaiLmi let nyomatékosan felhívja a 
""6J figye1met a mérlegelések vég
klu:bjának. Már három eset- rehajtására és arra, hogy az 
ben szerepelt a televízió nyil- egyik igazgatóság területéről 
vános adásán és eredményes 

I 

másik területére mérlegelésre 
szerepléséért jutalmat is ka- csak akkor utalható kocsi, ha 
pott. a feladó igazgatóságnál a fu-

Gooze 1\me varozási útvonal állomásain 

aJ.i<:almas, üzemképes vágány
hídmérleg nincsen. Sajnos 
egyes állomáso'..c megfeledkez
tek erről a rendelkezésről. 

- A Sugedl Vasútforgalmi 
Technikum 134 érettségiző 
diákja közül 26-an jelentkeztek 
továbbtanulásra. A jelentkezők 
többsége felsőfokú vasútforgal
mi technikumban és a műsza
ki egyetemen szeretne tovább 
tanu1ni. 

- Tanulságos légó tömsgya
korlatot '3rtottak S7.eged Ró
kus állomáson. Az érdekelt ve
uto7t megfelelő felkészültség
gel vettek részt a gyakorlaton. 

Az olyan budapesti állomá• 
sokról, mint Kelenföld, Jó
zsefváros, Pesterzsébet, ÓbU• 
da., Rákosrendező, Pestlőrinc, 
valamint MátésMlka és Sóstó
hegy állomásokról mérlegel� 
nélkül érkeznek kocsik Ózd, - A szegedi szabadtéri Játé
DiÓB/11/Ő1'-Vasgyár, Miskolc• kok idején minden „ját.ék:na
Repülőtér, Szu.hakálló-Mu, pon" közlekedik majd - a je
csony állomásokira. lenleg szombaton köZllekedő -------- •-------

Vi¾sgáztak a szakma ifjú mesterei 

az Utasellátónál 

Sóstóhegy például Miskolc sebesvonat. Előadási napolkon a 
rendezőpályaudvarra utalja a vonat 0,20 perckor indul visz
kocsikat mérlegelés végett. sza Szegedről Budapestre. 
Talán úgy gondolják, hogy - 60 éves a ghanal 'VIISút. Miskolcon a mérlegelés nem Május 3-án múlt 60 éve an
okoz olyan nehézséget, mint nak, hogy Ghanában megnyi

Az Utasellátó szakszerveze
ti bizottsága a vállalat buda
pesti és a vidéki üzemeiből, 
éttermeiből 30 fiatal felszol
gálót, szakácsot, cukrászt és 
üzemi tisztviselőt készített fel 
a szakma ifjú mestere mozga
lom vizsgáira. A vizsgákra 
jelentkezett fiatalok részére 

, , • � , hav�nta eey alkalommal J3u-
. . �e?,5hegyes állomásoo 42 dái;>esren egésznapos összevo-
� ezelőtt, mint forgalmi ír- nást tartottak. Az összevoná
ilok kezdett dolgozrú Harmath son előadások hangzottak el és 
oÓZ!Jef főfelügyelő. Tizenhat a vállalat szakemberei tartot
évi� forgalmi szolgálattevő- tak konzultációt a fiatalok 
laént ·szolgált 2�24 órás for- számára. 
tlulóbaµ. A felsmba®lás óta A vizsgákra május közepén 
a szegedi igazgatóság forgalmi került sor, ugyancsak Buda
am:á!Yllll végzi munkáját, mint pesten. Az elméleti vizsgát a itz :Iparvágány szerződési ügyek vállalat Arany János utcai 
intézője. kultúrtermében rendezték 

Sokgyermekes mt.mkáscsa- meg. A mestermunkák elké-
iádból származik Harmath Jó- szítésére a Keleti pályaudvar 
iz8el', s az életben sok nehéz- 18-as üzemében került sor. 
i,éggel kellett megküzdenie. A felszolgálók a kihúzott té
Becsületes, szorgalmas mun- telnek megfelelően önállóan 
káját a felszabadulás után ér- terítettek asztalt. A szakácsok
t.ékelték igazán, amikor az nak komplett ebédet - az elő
igazgatóságra került. ételtől a tésztáig - kellett ké-

szíteni. A fiatal szakácsok kö-
A kötelességen túlmenően zül többen is remekeltek egy

i>daadással végzi munkáját. egy ételkülönlegesség elkészí
Has_onló jó munkára igyekszik tésével. 
nevelni a fiatalabb vasutaso- A szakszervezeti bizottság 
kat is. Felettesei jó munkájá- gondos előkészítő munkája 
'18-k elismeréseképpen járultak eredményeként a felszolgálók, 
hozzá ahhoz, hogy nyugdiíj- szakácsok és cukrászok közül 
j�t<;ága ellenére, tovább- a szakma ifjú mestere jelvény 
ra is ellássa munkakörét. 

1 
aral!ly folrozatáit 111égyen, ezüst-

• fokozatát hartan, bronz foko-. Cserháti J07Bet zatáit pedig nyolcan szerezték ·. . Szeged meg. Hat fiatal nem felelt 

- A félszázalékos ()T A 
megajánlásának feltételei 

meg a követelményeknek. A Nyíregyházán. Különös állás- tották az első vasutat. A't. év
kiváló ifjú üzemi tisztviselő pont! • forduló napján az e,giész ország
cím első fokozatát négy, má- A _mérlegelési elma�da� j ban ünnepségeket, Accrában, a 
sodik· fokozatát pedig egy fia-

] 
�t ig!¼zgató�águn� teruleten fővárosban pedig kiállítást ren-

tal szerezte meg. A sikerrel sz1goruan targyalJulc. J'!lvár- 1 deztek. 
�zs�ázott fiatalok o��vél- és ft;i��=:�s.te

gy
ék 

a 
= Hetenként háromsz01', hét-

penzJutalomban részesultek:. 
f Bakó Já.nOII fém, szerdán és pénteken egész-

- vi - • Miskolci igaigatooág ségügl/i filmeket vetít a Vö-

Szocial ista brigádvezetők 

kitüntetése 
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa a .,szocialista. 
brigá.d"-mozgalomban kifejtett 
eredményes és példamutaió 
munkáért a Munka Erdem
érem kitüntetést adományozta 
az alábbiaknak: 

Vén Ferenc munkavezető, 
Ki&kunhalas Ptt., Veselényi 
József csoportvezető, Debrece
ni JJ. OV., Nagy Antal Zsig
mond. v. rakitárnok Keleti pu., 
Szalai János mozd. vez., Szol
nok :lltlh., Maczek Gábor gat
termester, Dombóvári Fatelí
tő, Hörcsöki Mihály darukeze
lő, l!lpületelemgyártó Főnök
ség. 

A közlekedés és posta.ügyi 
miniszter ,,miniszteri dicsé
ret"-ben részesítette: 

Borsai Konrád forg. szolg. 
tevő, Ferencváros, Héjj Ká
roly vonatvez., Misikolc Tiszai 
pu., M. Kovács Mihály brigád
vez., Záhony átrakó, Kovács 
Pál forg. szolg. tevő, Pápa, 
Hártó Béla brigádvezető, 
Landler Jj. OV., Takács Já
nos mozd. lakatos, Szombat
hely fth., Bazsó József mozd. 
vez., Kisterenye fth., II. Ká
dár János csop. vez., Debre
cen fth., Guba László csop. 
vez., Debreceni Jj. OV., Su-

röskerazt • Nvuoa,ti pályaud,
var kul-tú►VáróleHl\ében. 

- Komplexbrigád alakuU 
Miskolc Tiszai pályaudvaron. 

A rendezópályaudva.r gurító
és tolatóbrigádjal kötöttek 
szer7.0dést a fútőház dolgozói
val. A komplexbrigád a gurí
tási teljesíhnények növelését 
tüzte célul. 

- Megráz6 tragédia történ.i 
az ausztriai Sachsendorfnál; 
egy tízéves fiú hatéves kisöcs
csével a síneken akart átmen
ni, amikor közvetlen közelből 
meghallotta a motorosvonat 
zúgását. öccsét egy gyors moz
du1attail átlökte a síneken, de 
ő maga már nem tudott félre
ugrani, s a mozdony halálra 
gárolta. 

A SZERKESZTÓSEG ÜZENI 
Markos József Zalaegerszeg. Ma

rosán Pál, Volosinovszky János 
Debrecen. Kisvárdai János Mis
kolc� Bognár Károly Ts.oolca. 
Leitt Ferenc Pécs, Tóbka Károly 
Szeged, Murai Gáborné Hatvan. 
Pintér Lajos Vácrátót, Tóth m 
András Budapest: Leveleiket la• 
punkhoz felhasználjuk, 

Bognár Károly Tapolca: A 
MAVAUT-megállóra vonatkozó 
levelét továbbítottuJ<; tájékoztatá-
sait köszönjük. 

Hábel György Miskolc: Május 
16-1 számunkban irtunk err61 a té
máról, 

il 
pun .!l1aJus -1 sz !TI - P:nzes . . ál o_m nyban nincs, rencváros, Börcsök János forg. 

dt György vonatvez., Kapos
vár, Pethő János mozd. vez., 
Celldömölk fth., Kurucz Ist
ván brigádvez., Fatelltó OV., 
Püspökladány, Bárdosi János 
vésős-gyalus, Szombathelyi Jj., 
OV., Nagy Gergely alvázlaka
tos, Déli Műszak, Salgó Jó
szef előmunkás, Miskolci Ép. 
Főn,, Farkas III. László mozd. 
vez., Kiskunhalas fth., Vaskő 
János előmunkás, Nyíregyhá
za Pft., Molnár Ferenc vonat
vez., Szeged, Sipos András tü
zikovács, Landler Jj. OV., 
Csonka Miklós szakaszkezelő, 
Távközlő Fennt. Főn., Dohány 
József csop. ve.z., Vasanyag 
Osztószertár, Miskolc, Balázs 
Albert előmunkás, Józsefváro
si Pft., Arvai Mátyás vonat
vez., Mezőhegyes, Bencz:ik 
György kocsilakatos, Nagyka
nizsa fth., Szalkai István sza
kaszkezelő, Miskolc TBFF, 
Nádi István előmunkás, Ta
polca Pft., Lencsés Károly la
katos, Landler Jj. OV., Zupor
Laki Jó�ef távközlőmester, 
Dombóvár, Varga László fize
tő felszolgáló, Utasellátó Ba
jai Kirendeltség, Viski János 
csop. vez., Miskolci Jj. OV., 
Juhász János számadó, Cell
dömölk sre:rtár, Berki Mihály 
csop. vez., Debreceni Jj. OV., 
Pató Sándor esztergályos, 
:Eszaki Jj, OV. 

Dr. Gazdag Jó�f Szombathely, 
Pintér Lajos Vácrátót, Boldizsár 
Gyula Békéscsaba, Kocsárd! Ti
bor Budapest. Bognár Károly Ta
polca, Cseh Zoltán Szolnok, Tóbka 
Károly Szeged: Tlldósítá,;alkat 
helyszQke miatt közölnt nem tud

1963. J'ONIUS 1. 

=- Jó eredményeket értek el 
a tisztasági mozgalomban a 
pápai pályafenntartási főnök
ség pályamesteri szaka8zaina1c 
dolgozói. A legjobbakat a 
szombathelyi igazgatóság és ci 
főnökség vezetői pénzjutalom
ban részesítették. 

- Egyiptom réS7.ére készlilt 
étkezőkocsina.k tartották meg 
a próbaútját Mooonmagyar
óvár és Budapest között. A 
Wilhelm Pieck Vagon- és Gép. 
gyárban készült étkezőkocsi a 
magyar járműipar egyik leg
s-zebb terméke. Egyiptom 27 
darabot rendelt belőle; 

Berc¾ik Zoltan 
Nigériába utazott 

Hónapokkal ezelőtt Nigériá
ból meghívás érkezett Berczik 
Zoltán, a Vasútépítők többsz� 
rös válogatott, Európa-bajnok 
asztaliteniszezője részére. Ber
czik május 27-én a Ferihegyi 
repüiőtérről elutazott Nigériá. 
ba. Kiváló asztaliteniszezőnk a 
tervek szerint két hónapot tölt 
az afrikai országban, ahol ed• 
zötársa lesz a nigéi-iai asztali• 
teniszezőknek. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Hivatalos Lapból a szaksze!\o 

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következ6-
ket: 

18. szlimból: 106 897/1963. I/1. e. 
NéSk és ffatalkonlak életének és 
tesü épségének védelméről szól6 
119 308/1962. l/3. e. számú utasltáa 
végrehajtásának magyarázata. 
• 109 140/1963. 1'3. e. Az egészségre 
ártalmas munkát végző dolgozók• 
nak védl!étellel, valamint a hlde1 
évszakokban a szabadban dolgo
z6kna,k meJel!f\6 itallal való ellá
tása tárgyában megjelent rendelet 
módosítása. 

19, számból: 112 420/1963. I/1!. e. 
Az 1963/64. éV! menetrend életbe
léptetése. 

20. számból: 113 685/1963. I/8. D. 
Vasutaskedve=iények Igényi>_. .. 
vétele a helyjeggyel, vagy ané!
kúl....1<;6zlekedl! e!lyes nemzet".dlzl 
személJ,'SZállitó vonatokon . 

Vasút!gazgatóságok munkaverse.. 
nye. 

LAKÁSCSERE 
- Elcserélném Bp., vm .. Kere

pesi út 1. 8. ép. fsz. 10/a. szánt 
alatti félkomfortos II. sz. házfel
ügyel6ségem tanácsi 1 szoba; 
konyha, kamrás nagyméretQ la
kásra. özv. Bottlik Jánosné. � 
deklódnl: 3-'1 óra között. 

_,. Dunaharaszti 1 szoba kom
fortos lakásomat elcserélném de► 
recen! hasonlóval. 11:rdeklódnl sz&
mélyesen, vagy levé!ben zu
József MA V-nyugdijasnál, Duna
haraszti, Szamuely utca 7, szám 
alatt, 

- Az Es.za1d JármaJavft6 l&k6-
telepén levő kétszoba komfortosa 
ipart áramos. telefonos szol)tálatl 
lakásomat elcserélném hasonl6 
szabadrendelkezésa vagy taná• 
CSl lakásra. 11:rdeklődnl: 9-17 óra 
között a 323-721 telefonon. 

._. Miskolc, Madarász Viktor 
utca 1%. L emelet alatt! 2 szoba. 
személyzeti szobáR összkomfortos, 
tanácsi rendelkezésa lakásomat 
elcserélném budao<jStl MÁV-la
kásra. Dr. Fehér Lstván. 1!:rdelo
lődni: Miskolci WaZ!?ntósáE! L 
osztály jogi csoportjánál a 3%-ll 
számon lehet. 

MAGYAR VASUTAS 

Felelős szerkesztő: Gulyás JánOII 
Felel(!s kiadó: Szabó Antal 

Szerkesztőség: 
Budapest VI

„ Benczúr u. U 
Telefon! városi: 424-1'84, 

Uzem!. S9-77 
Terjes-z,il: a Népszava Lapkiadö . 

Vállnlat La k • · 16 · á á 
1 

, 1 á . lyok Károly vonatvez., Fe-
oao, ,,Bővul_ a ½, �zázalek?s korház1 apolas alatt nem áll. szolg. tevő, Békéscsaba. Fejtli 
Önkén!�s Tamoga:asi Alap ai,: A MA V létszámába tartozó, Dezső csop. vez., Szombathe- 1111111111111111111111111111nu11111111111111m1m11111111111111111111111111m1m11111mu1m1mmm1111111uu111111un1111111mmuu111,,,1m1111111111mnuuu111111111111m1rw 

tat 111/U?thf!'.tó segelyek �za�.a illetmény lllélikűli s7Jalbadság,on lyi Jj. OV., Burger József i:ímú cikkunkben emhtettük levő, nem vasutas társadalom- csop. vez., Ferencváros Pft., hogy az a dolgozó, aki eddig � !biztosítás alá tarlozó dolgozó ; Csik György csop. vez., Szefélszázalékos alapnak nem félszázalékos megajánlási ké- ged fth., Simon László hídügy:i 
volt tagja, taggá válhat. relmét csak a szakszervezet előadó, Angyalföldi Fft., Sza-

juk. 
Budapest VII., Rákóczi űt 54 

SzJ.kra Lapnyomda 

FeJtételek: Annak a dolgo- elnöksége fogadhatja el. mosvölgy:i Vilmos westingla-
zónak a jelentkezését, aki a katos, Keleti fth., Varga Pé-
½ százalékos megajánlást vas- A félszázalékos alap járulé- ter csop. vez., Pécs Pít., Gyu-
)ltas ,társadalombiztositottá vá- kát a megajánlási nyilatkozat ra István konyhafőnök, Utas
lását követő 15 napon belül aláírásának hónapjától a tag ellátó OV., Hegedűs Zoltán . 
megtesz:i, a S7.IOilgálati főnök- illetményéből levonják. Az il- csop. vez., Miskolci Jj. OV., 
iség saját hatáskörben fogadja letmény nélküli szabadságon Szemmelróth Henrikné mun-
�- levők a járulékot csekken fi- kás, Dombóvári Fatelítő. 

Aki 15 nap után kéri a fel- zetik be. A közlekedés• és postaügyi 
vételt, annak ügyében a szol- A félszázalékos alap által miniszter első helyettese, .l 

gálati főnökségre illetékes tár- nyújtható segélyre a tagok ál- MÁV vezérig�tója „vezér
sadal9mb1ztosítási tanács, ha talában a megajánlás napjától igazgatói dicséret"-ben része
jlyen nincs, a szakszervezeti jogosultak. Az a tag azonban, sítette: 
bizottság dönt. aki már egyszer a félszázalé- Bicskei Dánielné forg. szolg. 

OTTHON 

A félszázalékos megajánlást kos alap megajánlása ellen tevő, Józsefváros, Fodor Mi
a társadalombiztosítási tanács tiltakozott (nemleges nyilatko- hály brigádvez., Cegléd szer-

1 (szakszervezeti bizottság) csak zatot adott) a megajánlástól tár, Nagy Dezső vonatvez. - A motorvonat vezetőállása után ez a za; 
ak.kor fogadhatja el, ha a meg- számított 6 hónapig segélyre Debrecen. Lázár János csop. már -üdülés. 
ajánlás elfogadását kérő táp- nem jogosult. vez., Szentesi Ép. Főn., Alföl-

IDŐMÉRTÉK 

:3@)D)))-=--

- tJgy látom, az új menetrendben 9 ulti• 
mót:al rövidebb a menetidő. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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Emelkedett a tehervonatok 
utazási sebessége 

� 
lí 
� � 
lí 
lí lí 
� 

Megg7orsalt a lteUöldi és a nemzetköd áruszállítás 

� 
� 
lí Május kö7..epén megérkezett és azóta eredmény csen vég'Li próbajá.ratait a svéd NOHAB-cégtól 
� vásárolt 2000 lóerős Diesel-elektromos mozdo ny. A met;VásároU 20 gépből az év végéig 18 
lí darabot szál fü le a cé;r e, Az ú:j menetrendben nem-

, 
loamnal közle!kedó nemutközi 

a személyforgalom, ha- ·tehervonatok állnaik rendelke
a gyors továbbítást zé&re • MAV vonalain. 

menetrend is lehetőséget� (MTI Foto: LajOfl György felv.) 
nyújt. azáltal, hogy emelke-� 
dett a tehervonatok utazási �''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-'-'11...''-'-''''''''''''''''''-'�'''''""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''� 

ylő küldemények szállitá-; . A nemzetközi áruszá1lítás 
�a léte&ített TEEM vonat.í szempontjából igen nagy je.tcözlekedési rendszer is tovább lent!Ssége van a Sturovon lé
Jejlódött. A TEEM vonatolk t.es,ftett csehszlovák-magyar jmáT úgyszólván egész EuT6pá.t ·'közös határállo:másnaik. Az át
férintik.. Míg ezek a vonatok az menő tehervonatok tart6zko
elmúlt éveklben 66, az tdén dási ideje például a felére 

sebessége, A villamosított bu
dapest-misko!ci vonalon át
lag 1 órával rövidült a teher
vonatok menettartama. Más 
fő vonalakon a megáUások rit
kításával és a tartózkodási 
idő csökkentésével rövidítet
ték meg a tehervonatok me
netidejét. 

Útrakeltek az 520-asok 

f'l"Í! 76 vi.,zon11latban közle- csölk!kent. 
fl(ednek. Ebből 12-<pen hazánk 
11s érdekelt: a Hewesha.lom
\1,an, illetve Szobon kilépő, va
lamint a Lökösháza-Szob át-

Májusbaw 
450 OOO tonnával 

C1
etben közlekedő vonatok- csökkent az adósságunk 

Budapest-Stockholm 
48 óra 

Az új menetrend életbe lé
pése óta a belföldi áruszállí
tás is meggyorsult. Májusban 
a teroezett 8 millió 800 ezer 

Különböző s=vezési intéz
ked<ésekkel az új menetrend
ben az is lehetővé váJ t, hogy a 
tömegárut smllitó tehervona
toknak nem kell megállni 
minden rendezőpályaudvaron, 

(visl) 

A balatona./madi 

A MA V évek óta fővonali 
mozdonyhi.ánnyal !küzd. A 
hiá,rzy már akikor jelentkezett, 
amikor a magyar ipar abba
hagyta a fóvonali gő2llllOZ• 
donygyártást. S mivel a szál.
ilí-tási teljesítmény állandóan 
nőtt, a vanóhelyzet évről 
évre rosszabbodott. 

A gőzmozdony-gyártás le-

ifjúsági találkozó műsora 

A TEEM vonatokikal a gyors tonna áru helyett 9 millió 250 
itovábbítást igénylő küldemé- ezeT tonna árut továbbitott a 
óllYek, gyümölcs és zöldségfé- vaaút. Különösen május utol
l!ék, a legirövldebb idő ailatt só bet&en nőtt meg a teher
ijutnak el rendeltetési helyük- forgafom. Ez az eredmény 
;re. A ferencvárosi rendezópá- egyben azt is jelenti, hogy A J·Únius 23_án Balaton-'-á- d-'én iyaudvarról a reggel 6 órail!:cn- májusban mintegy 450 ezer d 

_,, "" ek.es, a Debreceni Jj. űV. 
induló áru már délután Bécs.. tonnával sikerült csökkenteni iban rende7..endő ifjúsági ta- az :E:szald Jj. űV, a tapolcai 
,be és még aznap éjfélig Mün- tél' dóssá t. láilkozó kiemelkedő esemé- Baitsányi János Kultúrotthon a I a go nye lesz az ifjúsági békenagy- tánccsoportja és zenekara, a chenbe érke:zli'.k. A Budapestről Ha a vállalatok, inté2'llllé- gyűlés. Szabó Antal főtitkár gyöngyösi Kitérőgyártó űV. =��;�i: 

48 
�;f:i'i!!f J} DYElk továbbra is nagy gondot 

I megnyitója után Nagy Ri- tánccsoportja, a Szombathelyi 
Btockhounbc& .it,- m.....,.kezn.ek. fordítanaik: a awmbati és . a 

I 
chli1'd, a KISZ Budapesti Bi- Jj. :OV. munkáskórusa, a 

_.... vasárnapi f'Bkodi!soli:ra mm- zottságának első titkára mond Landler Jj. OV. balett, bűvész i Az űJ menetrendben a Bu- den remény megvan arra, ünnepi beszédet. és bohóc csoporti'a, az "'-za-dapestről induló TEEM vona- h gy é ;.,. .. t-' · ·t · .is,; o az v Vco;eig <:<Jes1 em A nagyayűlést megelőzően- ki Jj. OV. p="etős tri6i·a, a to'khozaKelebia felől közle.1<e- tudjuk ·-"litási • __ .,,_,_ t · -·-.. ,.,..,.. ""''""""e• es azt követően kulturális- és Pályafenntartási és a Gépé-dő új gyors tehervonattal Ju(]O- Természetesen nekünk, vas- sportműsor szóralkoztaltja a szeti Technikum, valamint a •zlávián át is megfelel� csatla- utasoknalk is tovább kell fo- részvevőket. Landler Jj. Ov. tánczenekara, kozást biztO&!tottunk. koznunk eráfeszítéseinket. A kultúrmúsorban teUép- a vasutas szakszervezet ifjú-
A TEEM vonatokon kívül Még nagyobb gondot kell f.or- nek: sági fúvószenekara. Színessé 

Bulgária, Románia és Jugo- dftani a job'b munkaszervezés- Domahidy László, az Opera- teszi a gyűlést a budapesti 
1zlávia felől n&gy mennyiség- re, és ahol arra lehetőség van, ház, Mede Tibor, a Jókai Szín- Mmt.a Ktsz. divatbemutatója. 
ben érkező, C&MSZ!ovákia, az irányvonat.képzésre. Május- ház művésze, Bojtor Imre és • 
NDK és Lengyelorszáa ban az elszállított árumennyi- Madarász Katalin népda!éne-

1 

A sportműsor keretében 
rendeltetésű gyümölcs és ség 44 százalékát cél- és irány-

1 

ikes, Balassa Tamás tánczene- a BVSC !legjobb vívói és bir-
egyáb romló kül9emények NMtokkaZ továbbítottuk, Ezt kara, Keméndi András, Soós k.ózói a Testvériség súlyeme
részére is rövjd menelitarta- tovább lehet növelni. Erre a Szabó Edit, Toldi Mária tánc- lői éi tornásmi mutartják be 
�'''''''''''''''''''''''''''''''''""'�""""'''"''''''''''''''''''''-''''''''''�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-� tudásuka� 

Nemzetközi szolidaritás a spanyol népért 
� 
� A különvonatok indulása 
� , , k , � es er ezese 

' A Szak.szervezett Világszö
tietség titkárságának március 
ZH felhívása ntl,/JY visszhang
H talált a vaswtas dolgozók 

körében b. A azolidaritási hé- amellett, hogy egységesen � • • 
szállnak sf.kra a spanyol nép � A találkozora a hat igazga-
1,egjobbja.inak bebörtiinzése � !óság székhelyéról !_cülö�"'.ol!-at 
miatt tiltakoz'll4k. a Fran,co-� indul. Debrecenbol: Juruus 
féle d.ik.tatúra ellen. 122-é� _22!08 órakor, visszaénke-

ten, júniua 14-én a spanyol nép 
iránti szolidaritás napján, a 
dolgozók, tízezret tettek hitet 

A spanyol nép ügye iránt � zk� Jumus 24-É;n 0,50 óraikor. 
érzett aggodalom, főleg Ju- � Miskolcról: md1:1lás 23-án 
Uan Grimau elvtárs törvény• � 0,30 órakor; visszaérkezés 
telen meggyiUwlása óta él � 23 ,35..,kor. Szegedről:. indulás 
élénk.en a magyar dolgozók.• � 2�-án 0,23 órakor, VIsszaél'I:e
ban. Ez a gaztett, amellett, i; �s 2�-én 1,33 órakor. Pécs:ol: 
hogy Spanyolországban az ál- � mdulas �3-án 3 ,50-,kor, V>1sz
talános fel.háborodás hullá- � szaérkezes 23,06-kon. Szom
má.t váltotta ki, megmozgatta � bathelyről:. �dulás 23-án 
a világ dolgozóit is s szinte � 5,J5-4<:or, VJSSzaérikezks 23,44-
jela.dás volt a spanyol nép � kor. !'JU'!-'1-PeS! Keleti pálya�d
harc.a.inak szervezett támoga• � var:ol: mdulas 6,12�kor, v1sz-
tására � szaerkezés 23,37�kor. 

A szolidaritási és tiltakozó � A részvevő vasuras fiatalok 
távir_atok �Ue�t a világ dol- � 6 forintos személyzeti jegy go�ó•'TULk millió, S'."'4kszerve- � átalányt fizetnek. A vasutas zeti hova,tartozandósagukra VO.• jí 
ló te.kimet nélkül vállalták. � ked;>ezmél1;1yel nem rendel-
h • k." •·k.k 1 . � kezo hozzatartozók és meghi-?iJY anyag, esz ozo e •� � votta,k Budapestről és Szom-ta_mogat3á._k a spanyol nép har• � bath.elyről, illetve e két igazcat. Hazankban a társadalmi� t· á t --1 té "" 22 'b élet közéleti képviselőiből egy i; ga os g. eru e _rv, . , egye 
állandó „Szolidaritási bízott· � h:lye�ro� 32 ,fonn tos. egyseges 
ság a spanyol népért" alakult, � reszveteh Jegy birtokában 

melynek. szervezésében O � utazlhatnalk. 
SZOT�titkársága kezdemé- � 
nyezően vett részt. � 

állítása után a fővonali villa
mos- és Diesel-mozdany,be
sreraés is ikésett. Mivel a 
helyzet mind kritilkusabbá 
vált, kormányunk a Szovjet
unióhoz ford!ult �tségért a 
hiány pótlására. 

Kértünk. és kaptunk 

A Szovjetunió kérésünkre a 
letétbe helyezett fóvonali 
nagy teljesítményű gőzmoz
donyakból 100 db 520-as gé
pet bocsátott rendelkezésünk
re. Ezeket a gépeket a ruigy 
fűtóhá.zalkhoZ álllomásítottáik, 
oda, ahanna,n nagy vonatokat 
lehet nagy távolságra továb
bítani. 

Amint ezelk a gépek meg
jelentek a MA V vonalain, 
sokan tették fel a kérdést: 
Miért azerzün.k be Q6zmozdo
fl.1/'0.ka t, amikor már fok.ozot
tab b ü.temben halad a vasút 
villamosítása, dieselesité3e? 

A gépészeti szakosztályon 
elmondották, hogy a 100 db 
520-as gőzmozdony beszerzése 
egyáltalán nem kéS>lelteti a 
vasút villamos- és Diesel
mozdony 'beszerzését, Erek a 
gépek a jelenlegi helyzetÜl!lik
ben dgem, nagy SEl!:Í tséget je
len tenek. 

El !kell még mondani, hogy 
a szovjet vasuta!k nemcsak 
odaaditák a 100 db nagy telje
&ítményű „ötcsaUós" gőzmoz
donyt. hanem mind a 52.ázat 
ők vették fővizsga, illetve fő
javítás alá. I,gy azután az át
�tel után rövid idő alatt for
galomba lehetett valamennyit 
állítani. 

Hogyan fogadtáik. az 520-aso
ka,t a mozoonyvezetők? Erről 
beszélgetünk a szolnoki fűtő
ház vezetőivel és az érdek,e/Jt 
mozdonyvezetőkkel. 

- Fűtóházunk hat darab 
520-as gépet kapott - mon
dotta Móra Ferenc, a fűtő
házfőnök helyettese. - Ezzel 
nagyon nagy gondunk szűnt 
meg. hiszen állományunkból 
hét mozdonyt a szokásos fő
vizsgára kellett küldeni. Ezek 
a javításban levő gépek 
nagyrészt 411-esek. Ha elké
szülmek, átirányítják azokat 
más fútonázakhoz, ahol szin
tén vonójárművek hiányával 
küszködnek. Egy kisebb fűtő
háznak már az is nagy segít
ség, ha egy-egy gyengébb 
teljesítményű 326-ost vagy 
324-est ikicserélhetnek a tő
lünk elvitt 411-essel. 

Gam-mszegi László moz
donyvezető elmondta, hogy 

A bizottság a június 14-1 � 
Híradás Mezóhegyesröl nagygyűlésen felhívást bocsá- � 

tott ki orszáaos gyűjtés meg• � 
indítására a spanyol polttikai � • me·g foglyok, a sztrájk.okban vo.U � A Mez?hegyes „ állomás�z többre számitanak. s 

részvétel miatt bebörtönzötte-.)l � t'!-rto�ó üzemfőnoks�g 57 fos hogy ennek a feladatnak. is 
és hozzátartozóik. segé!yezésé-� lé!szamával 177_ ki�méteres becsülettel eleget tesznek, biz
re. � kef�enyn11omtá.vu vasut mun- tosíték rá az eddigi teljesít• 

Az 1 2 és 3 forintos dm• � ká3áJt Zát:,a el. mény, s a szocialista brigádok, 
letű béÍyegekkel a szakszerve, � Az üzemfőnökség vezetőié· példamutatása. 
zeti ak.tivisták k.eresik fel a � nek szo�ájában '!- sz�ksze�v�- Mint Halmos János, az 
dolgozókat. Biztosak vagyunlt � zet Békés megyei bizottsaga- üzemfőnökség vezetője mond
abban, hogy a vasutas dolga- � 1UJ.k és az igazgatóság vezető- ;a. különösen jó az egl/Üttmű
zók., mint eddig, hasonló ese• � jének. �ongresszusi zászlaja az kö�és a mezőhegyesi 4:1Lk.O�
tekben, most is szívesen já· � eredmenyes munka jelképe, gyarral, s ennek az egl/Üttmu· 
rnlnak. hozzá forintjaik;ka.l i1 � Az elmúlt év őszén 12 OOO vo.s-

1 

ködésnek nagy rész.e van az 
a spanyol nép legjobb fiainaJ, � úti kocsi k:üldemény fordult eddigi sík.erekben. 
anyagi megsegítéséhez. � meg vonala.ikon.. Az idén Sz. s. 

önként jelentkezett 520-asra. 
A 424-044-est hagyta ott 
érte, amelyet egyébiként na
gyon szeretett fűtójével: 
Borhi Jánossal együtt. 

- En már nem vagyoik fia
tal ember - mondta a moz
donyvezető -, hiszen a máso
dik világháború idején is ve
zettem ilyen masinákat, mint 
amilyeneket most ka.ptun:k. 
Sok egyéb tulajdonság mel
lett legdöntőbb számomra, 
hogy a mozdonyok konyhája 
teljesen zárt. Jöhet a tél, az 
ember nincs kitéve rajta az 
időjárás viszontag.ságainak. 

Az új géppel két utat tet
tem meg: Ferencvárosba., 
majd Debrecen,be továbbítot
tlllllk egy 1800, illetve 2000 
tonnás vonatot. A 40 kilomé
teres sebességet végig tiudtuk 
tartam. útközben az is jó, 
hogy nincs féIInivaló. mert � 
36 köbméteres vízkészlettel 
Szolnoktól Debrecenig sem 
kell megállni. Csak a tűztisz
tí tás okoz valamivel több 
munk.át, mint a hazai mozdo
nyokon, de a túzrácsokat ké
sőbb át lehet majd alakítani 
a magyarországi srenfajták
hoz. 

.,Jó gépeket kaptunk!" 

Molnár Gábor mozdony.:: 
vezetővel, Nagy Gyula és Ha
ris Mihály fútókkel a 4755-ös 
számú vonat élén taláLkoz
tunk. Mozdonyukkal, a hatal
mas 520-assal először vágtak 
neki a pesti útnak. A 142 ten
gelyes, 2115 tonnás tehervo
natot .,köszörúlés" nélkül 
„rántották ki" Szolnokról. A 
személyzet egyöntetű vélemé
nye Cegléden már (gy hang
zott: 

- Jó gépeket kaptunkr 
Ered'!'Mnyesen segítik a vasút 
munkáját. Néhány újításra, 
módosításra lesz majd alka
lom, mint ahogyan sor került 
erre az amerikai származású 
411-esek üzemeltetése közben 
is. Egyelöre csalc azt kérjük: 
a szén- és olajkiszabás vég
leges megállapításáig gondos
k.odjanak. róla, hogy az új gé
peken dolgozó embereket át
menefü-eg se érje keresetvesz• 
teség. 

Kovács József 

Társadalmi munkások 

kitüntetése 

Vác város vezetői ünnepé
lyes külsőségek között jutal• 
mazták meg azokat a dolgozó
ka t, akik 1962-ben társadalmi 
munkával hozzájárultak a vá• 
ros szépítéséhez. A legtöbb 
társadalmi munkát vasuta
sok, a Váci VSE viziszakosz
tályánalk tagjai végezték. Ezt 
az ünnepséget a városi tanács 
vezetői is hangsúlyozták. Ezek 
után nem véletlen, hogy a 
legtöbb arany, ezüst plakett éa 
oklevéi kitüntetést a viziszak. 
osztály tagjai kapták. 

A szakosztály tagjad az idén 
is folytatják a társadalmi 
munk.át, elsősorban a Duna
parton, a szakosztály vizi tele• 
pén. 

R, 1. 
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Ferenczi doktor kiállta a próbát 
Orroo lelt a f,uból. i\lég sokm viheti -

moudták Ferencet l m rere szülőfatujaban, 
t1 1n,kor a= Ono.,111domány1 Egyetem elL•ég
;;;ese u rán  at,·,nte diptomá.iát. 

.1 bányás=cSllladb,il sarjad[ OIT0S, dr. Fe
renczi Imre 1957-ben indult el hii·at11sá11ak 
e/só állonwsóm, a par ... lfii rdói alla mi kór
há:ba. Há•om el' hamar elröppe�t .  A fw.tal 
on·os ugya nis e111111it töltött Parádon, majd 
a pccel.i tocál>l>kl'::<'lo kórházba került. S 
a mikor m á r  szal>aclon rálas:thatott ,·i!gleges 
m1rnkahef11et. Fercnc;i I m re a pesti állas 
helyett a i-1déket ralasztotta, a ,·asut tal J.:ü
tdtt S!er�Udllst„ 

Amikor m eyj('lent a győri c.�0111óponto11. 
bi,nlmatla nsag, id<'gen kedés fogadta. 0 nl'm 
sokat adott rá. legaltiblns kifelé e:t m 11 tatta. 
Belül a n nal ,iobban l1ál>o1·gott. De a; új lég
kör nem nagyon csorbította lelkesedését.  
m u 11kakedi•ét. f\:aau akarással, szorgalommal 
látott mu nkához. 

- l\Iindenb,,. beleüti az o,·rát. a=t llis::i, 
111egvaltja a i·i/agot - jegyezte mea rúla ki.,
sé haragosa n az egyik i:ezetó, a mikor a fü
tultá:ba11 felfedezte a Jn,·diti·a bei,ö1ö11 ie11-
Wlcitort és elrendelte a kija,-ítását. A,,: ü:l'
mi szem1ék1?t1 i�" sorra kerültek elo a regi 
probtémak. többel: között a fürdőbe bel'e:e-
1ett. de f1i rde.sre alkalmatlan is:apos Rába
t'i:. a balesefel,et elóidé:ó i·édószem iil'eq 
hiánya stb. ,t termelé.<i lcwácsl,o:ások ,s 
111egéténkiiltef:. a m ikor a, üumi on.•os he
lyet fogla.lt a dolgozók kö;;öt.t. 

Termés�etesen nem hönnyíí tígy igaz-
ságot tenni ,  rendet tartani .  hogy az m inde,i 
embernek a m c•gelégedését szolgálja. 1':em az 
ü.emorvo.� elsődleges felad.ata például az 
sem, hogy n .�:ociáli.; é.� munkásl'éclelm i  kfr
d<isekben igazságot osztoga.sson. De segitöje 
és ha szil'én t·iseli a közösség so,·sát. ak1 1 1• 
támogatója leliet m inclen olyan  iigynek, 
amely a dolgozók bi:to-nágos m u nkaköriilmé
nyeit. testi épségét. az egészseges élet felté
ieleit hirntott előmozdítani. 

Ferenczi doktor már az első napokban így 
lépett fel és ha ,;alaJiol hibát látott. utána
járt, hogy az mielőbb orvoslásra kerüljön. 
L'miatt, ha szemében nem is. de a háta mö
qött egyes uezetők rosszallásukat fejezték 
ki. ő azonban kiállta a pórbát. El.iutott az or-
1·osi lcötelességte1jesítés magas etikai s=í11 i·o-
1wláig. A:e- iizemi betegségek és a balesetek 
megelő=ésének legjobb swszőlóját'á t•ált. a 
m indent  a= e m berért gondolat megi:alósítrisá
nak eg11ik �!ha rcosa lett a gyóri csomópon
ton. 

Ha rnlahol .�egite111 k·ell. ott Fere11c:i clok
tort m egtalálni. /\'em r,:Jerle11 a: sem. lw:,y 

A bizalmi 1nunka néhány tapasztalata 
Budapesten 

A szakszen·ezetek XX. 1 példát mutatott a téli forga-
, 

lik a biza:miak munkájának 

1 
kongresszusán elfogadot t  alap- lom alatt is. se?[t�sé . a;c;,..al. h�y közülük 
szabály szerint jelentősen_ nó- Kiterjedlt-bb lett a terme- i:ie�anyat megh1.�·nak szb-
vekedet t a szakszervez7ti b1- lést segítö, szervező és agi- • ulesre. _Ez a modszer �:.n 

1 zalmi csoportok helve es sze- ('"p" k . . k I rossz akkor, ha a szakszen e-
l'epe. · 1 

a�ios mun ,IJU • ::eti bizottság a bizalmiak 
Veg)'ük szemügyre a biza'- : Számos helyen ,ió kapcsolat , munkaját tá1'g\'aljn, vagy kö-

1 mi munka. a csoportélet bu- 1 alakult ki a mÜ'\'ezctőkk�l, r.ülük egyet-egyet be zámoltat 
1 dapcst i tapasztalatait .  Viz�- csoportvezetokkél. a ga�asá,5i munkájáról. De 
1 gál,iuk meg, meddig jutottunK I ve�eLo_kkel. A bizalmiak v�le- nem helyettesítheti a bi-

1 
munkájuk ja,·ításában. 11:enyf20nek 1;1eg_hallg�t�sa es e zalmiak \'ezetöségi érte• 

Az elmúlt é,·ek - főként velerr1enyek ervcnyE:"ulese eg\'- kezleten valö részvétele a. 
pedig az utóbbi 1 '.!-14 hó- re tobb helyen valt gyakor- havi rendszeres bizalmi 

1 nap - jelentős [ejlodést ho- !att,í. értekezletet. 

1 

zot t .  Jan1lt a szakszervezeti Ha kis számban is. de már Rossz az a több hel�·en álta
bizollsá!lok halározatn\gre- vannak olyan szolgálali he- lános5á vált gyakorlat is. ho!lY 1,aj tást szer\'e7,ó és iníny,tó ( lyek, mint Duna-part állo- a patronálók személye gyalt-
te,·ékcnysége. A budape ti bi- más. ahol ran változik. 
zottság szorgalma7.ására a - N' · d . . · d �"' 
le"'•lóbbi 5 h •nap alatt a a ,,l'zetok nem<'sak meg- • mcs meg ren Jen mm en 

"u O hallgatják a bizalmit ha.- a szolgálati. a műhely- vagy 
a legutóbbi választiísok.on a s:en·ezett dolgo
zók a. i·asutasszakszen-ezet Győr-Sopron me
gye; bizottságának is tagjái:á jelölték. 

Naponta 50"--60 beteg fordul meg az üzemi 
ori-os rendelőjében. S a betege/, elégedetten 
tá1·oznak. 

Sok mindent elmondha tnánk még d r. Fe
renczi lmréröl. Hiszen a dolgozók köntörfa
lazás nélkül, elfogulatlanul beszélnek orvo
sukról, aki egyformán Lelki ismeretesen fog
lalkozik minden l>et.eoéi•el. 

Várkuti MikJós 

S7,akszervezet i bizottságok ';'0 • ' • üzemvezelűk vezetési stllusá• 
százaléka több bízalmi .i·eien- 1 

nem adnak 1s a szavara. 
ban. Gyakran döntenek a dollétében szb-ül�n beszámol- A ferencvárosi fűtőházban, a gozók ügyében. anélkül, hogy 

tatott egy vagy kél bizalmit. 1 Keleti műszaki kocsiszolgála- a szakszei·vezeti bizalmit meg
' A legtöbb alapszervezetben ti főnökségen. a Nyugati mű- kérdeznék. Gvakorl ma még, 
1 az szb-. műhe!y-, iroda- vagy szak rákosrendezői műhely-

hogy jól összekovácso!Sdott 
munkahelyi biwttság tagjai bizottságánál, a Gépjavító- kollektívákat .. átszervezés'' cl· t nemcsak meghatározták a bi· nál. az Építési Gépte!ep Fő- mén megbolvgatnak. · zalmi _  munka javításának_ fel- nökség�n és néhán.v más . he- Mindez megelózhelő lenne, adatait . hanem felosztottak a lyen nott azoknak a biza!- ha szakszen·ezeti bizalsza�s�rveze_ti. csopoi:to�a� pat- mia_kna_k a száma: aktk a do!- ' miak\::a1, szb-ve?.etóségekkel 
ronalas, seg,tes ce!Jabol 1s. gowk erdeke1t! Jogos_ pan�- ésszerű megoldásokat keres-

A tél folyamán több mint szait. a termel_est, az u.z':m- _es nének. Ebben az évben eló-
1200 bizalmi .-ett részt es- munka�zervezest se�i�o J�- fordul t  az Utasellátó 1 1 .  szá-

A nyugdíjfolyósítással kapcsolatos 

egyes kérdések isme rtetése 

t i  tanfolyamon. vaslata ,k�1 .  a megoldasig sza- mú kirendeltségénél, a Táv-
\ Rendszeresebbé vált több mon tartJák. közlő Fennta,tási Főnökség-
i szakszervezeti bizottságnál a A III .  országos bizalmi t.a- 1 né!, a szertári és vontatási 

l 
bizalmiak részére havon!a 

I 
nácskozás határozata tükrébe_n swlgálatnál, sót, a pályafenn• 

5�e1:,·ezett tájék_oz_tató a veze- a felsorolt �.redménye� ellene- j tartás területén is, hogy 
tose� munkaJarol, a felada- re. a_kad hianrosság )S· A b,- váJasztott tisztségviselöket 

1 
tokról.. za��1 munka .�elyze)cnek �el- 1 helyeztek át, anélkül, 

• • • • 1 ,., • , 
me1esekor de1 ul� f:1:'Y at ra, hogy az illetékes szakszer-

A rendelkezés értelmében, ' fokozatú rokkant, l! nyugdí- lehet. Tovabbi tu1iol�·os1tás 1\ovekedell a fela11feZ)'iik �ogy a bud�pest1 fe;allom_�so- ·.-ezeli szervek véleményét 
ha a fé1ii az 38 . . a nő az 5:3, jat fel kel l emelni .  1 megl!kadályozasa érdekeben a �

�n a� uta�oszemélyz':_t, Rakos ( előzetesen kikérték voln,1. 
életé,·ét betöltötte és I II fo- Azoknak a régi közsz.olgá- 1 nyugdiJfolyosíto szervek a Ja,·ult a bizalmiak pol i tik'.li I al.omason es a Motoruzemben, .. • . . . 

kozatú- rokkant, hogy to- lati nyugdíjasoknak az I nyugdíjasok figyelmét fel fog- érettsége és a tagság érdeké- a MÁV-kórházban a szervezett Ez torven�·_sertes. . 
vabl>ra is.. rokkant-e, hivatal- 1 9,,2. évi jaouar hó 1 előtt •

, 
j<i.k hívni. 1 ben következetesebb lett a fel- dolgozók szakszervezeti cso- Akad meg olyan szolgálati 

bó futülv'izs�:íl1atni nem le- nyugdíjazottak - akik 1 959. Papp András I lépésük. Legtöbbjük személyes portjai I vezető. aki nem é.rz .. �-
gét. ho!'Y a s7.ak,zervezeti bi-

11 t. januar l :l<it!· a fé�i'i_ 60., !1- -------------- szervezetileg nem mindig za.lmiakat bevon öa a vezeté, 
. Az _ 38._ �·lete, _:t „ bet�ltött 1etn, a 110 5.1. eletevet.

.,. 
�eg J kö,·etik a gazdasági szer- munkájaba : a bi7..almi nélkül 

ferf,, ;,.l. evet bctol tott no III . nem toltot te be es nyu�d1J uk , vezeti keretek<'!. döntenek a jutalmazásnál é3 
:fo:rnz:itú_ rokkantnál nem k�l )!lellet_t azota dolgowa�. v�y ! A Miskolci MAV Szimfonikusok ltangrcrsenye Néhány helven még ma is 30 más fonto, kérdésekben, 
1·1zsgálm azt �em. hogy ''; 1 akik Jele-ni:_!'( sem .ertek 1:1e; -40 dolgozó tarto?.ik egy-eay mondqín : a fónoknek .,szm·e-
?ez-e rcnd,z_'.'r':sen nrnnkaL �l a ny�g��Jkorhatart , a férfi I az ag·otelck1' cscppko"ba1·Ianoban bizalmihoz. 

0 rén" joga, hogy kit jutalmaz 
Jilet,·e a betoltott munkakor 60 .. a no ,1.1. e1'et. · n:,:ugdi- ' 6 ' & < • • • • • meg. Aa,a-1 már nem törődnek, 
milyen keresetet biztosít ré- juk mellett jelenleg dolgoz- A ':'onat½1sero. szolgalat mu- I hogy a dolgozók igazságérzete, 
sz.ére. 11ak, a nyugdíjuk é: kerese- ' A borsodi músza.ki hét ün- 1 KPM I/ 3. A. 05ztályvezelő helybizt?ttsagamal, nem egy a közYetlen munkatársak ,:é-

A nyugdíj összegszerű kor- tük együllesen HOU forintot nepélyes befejezésére jún iu• ! helyettese. a Magyar E�zpe- 1 �':.1Y_�3 idegenkedcs v�n az eg): lemén,ve milyen lesz a „szuve, 
Játozásúra vonatko7..ó az.on érhet c l .  Ha a nyugdíjasnak 1 2-an a� ag{llelek, Baradla rantó Szövetség vasu tas s,.ak- uga . - egy szak.,�ei-vez�_ti rén· · Jog eredményeként. 
J'en-delkezés, hogy amennyi- 1 60 éven felüli házastársa. 

, 
cseppkoba rlang hangverseny• 1 osztályúnak elnö.ke mo.ndoll c�oJ?Oi t helyes _elv alkalmaza- • • . • . • , . .. 

ben a munkabére 500 forin- vagy ürvael latásra jogosult tern1ében került sor. magyar é:; es1,perantó n:l'el- s:t?J. A7. egy e�. �z egy plusz 
I 

Ke11el. la a velemenyuket 
tol meghaladja. n,vugdíjünak családlagja. eltartottja Yan . Az ünnepségre egybei;o-úl\ ven ünnepi be.szédet. Reszt e�.; fo�- von�tk,s,,,r�.' for�ak- Több szakszervezeti biZott
egyharmad,it. üzemi bale,;et az 1400 forinto,; összeg eltar- mintee:y 4,)0 föiwi rés�evó ,·ett 87. unnepsegen Corn<>lius n

k
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ye
t
„1g

1
m�g mm ig

h 
mncq I ságimk ,·ezető testülete sem 

f l lk . . b t "· . t 120 f . tt 1 1 j � . . G de Jong a N'emzetk "1.' .,. o ore C\·es arra og,, a 
I 

t . d . h Yagy og a ·01..a.-;i me� etege- (!tu<en orrn a eme - elótt dr. Pásztor Pál igazga- · , , : . - .. o ,1 1 "zel a · . d • 1 .  . 'd . _ �tt meg mm ent azeri, ogy 
dés kövelkezt-ében rokkant- kedhet. t.ó. az MTF.SZ Borsodi I n.té- �a,uu,.s Eszpe.ranto Sz?vet- /

0 
d„kb�t� 

m u "51 1 �Ju „ bizalmiak hatásköre érvé-
sági nyugdijuknak c,ak a fe- Ha a �,. é· nyugdíj ösz-

1 
=óbizott.saga nak elnöke mél- s.cg (l FEFJ. Amslerdambol ec- s�� \ö:ető f 

e
:t�

g a ,5,201�t Tiyesüll'le,sen. Tucatjával talál
lét kapjak. rajuk 1s ''':'natko- szege az engedd,vezett öss":"- t.at.ta a m_üs?.ald hét jelenl?sé-- , ��k

a
e
z u1i:iepségre

1 ��°t-�':tt el- • dole;ozoiból _01 al�kí:áet ��e ::i I koztunk az olyan :520J?á!a�i 
zj;_, A nyugdfJuk tE'lJes be- get, 1 400 forin tot meghaladJa. get. Beszedeben megemleke- lep] : t

a i a
1
z e

.
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leB 
a

h a
t

,.. 
le- csoportokat A szt"ik•e· a ·,er" helyekkel, ahol a berraeplle-

.. · · · ct · l „ l tt b · d' - k" · ez e. va amin ag 11 _ , yu- · • ' ""'· " ek · 1  " th 1 • k ' ! f szunteteset a munka ':' a ke- a n .i-ug 1Jat o ya11 o,· zegge 1 7,e a. or,n 1 . mus�. 1 _ er- , la. a l\1agyar Eszperanto Szii- ga1.dasági átszervezé-seket a s ne .' _a e yezese . ne .: .. : 
r�et nem hozza magaval. kell csökken len i ,  hogy a bér 

I 
t�lm,se_g nagy Jelentőseg_u . ak- 1 ve-lség elnöke .

5 • pálvafennfartási és más szalc- 1 gyelm� tm-gya)�oknál, udülo-
Ha a1,e,nbnn a r()kka1111sági I és nyugdíj az engedélvezett llv tarsadalmi munkajarol. A miskolc' M,

. 
A
. 

V s· . f . . 1 s-oi «álatn ·íl Ja•s·\ 1 ko"v 1. • a Jegyek elosztasanál a szak-
.. · ő „ 1 1 ··1 d ' .  E maJ'd az aggtelek jós,·afői · 1 ' um ont- L " · '  ., '1 e l t· b' tt · J J ;riyugd1;as f,erfi Hl. 58„ n az os.•zegen ,e u mara JOn. - . - . kus Zenekar adott haJJgYC'r-

1 
szakszervezeti munka m<>gfe- s�en,eze J . izo :sago e me -

5:3. <.'vnek belő
.
· la'se ut,cin. de címen c.sn.k a nyugdíj <·sök- cs1ppko?arla�gt?k,t 

!degenf
A_

,·-

[ 
senvt, a,< lk Ka1má·, Pete1'nek lelő kereteinek kialakítása Jozték a b1zalm1, a. sU0sze_r• 

még az ör<'�•égi korhatár - 1 ken thetií. sot tcl ies egé;;>'..ében ga m, Jelen w�e. es a l\[ V a 1niskolci Nem„e<ti s7.ínhá;, formálása. Ily módon a t.is�t� Yezett csoport vel':men):et. 
fériia,kn,í l 60 e\", n6knél 55 éY is szünetel teth<.'t<Í. f
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for
lra- karmesterének vezényletével séget fel<'ló,&éggel elh\t-;,i I lyen . helreken, a bi2.aim,�k 

- betöltése elült kéri, rok- A köz.,wlg,1lati nyugdíja-
7�� 
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��.:\':l;;.i 

e
c�,a�ll1��= Erkel 1/imnus::át. J\Tenil Esz- igvekvó bizaim iak .sem lud- szám�ra. ..csak : a „ tag?íJ-

lkant�ágát felül kell ,·i;,sgál- soh,1ak J 96:l. január l -ig a sz.e . - ·lté .• l;" !·a red \. _ perant6 Him nuszát. BPetho- nak eredményesen töródn i a f1zek<;_ _1 e�de7.csene_k latszolag 
tatni  Jlyen <'-<'thon a D\'U"- kereset.éhe a korpbt lékot be- .' u,_ �i 11; _ 11 -. e . n e_ i:e n  Egmont m1itanycit t>S Iis>t csoport minde . t .,. adm1111szhat ív feladata ma-

.. · . ·· . .  · ... '" · --=- • . ·.  . cc n:vet es a Ju<.va!ő-aggieleln : _ _ · .., , - · . . n egJ�s ag,Ja- rad d13mee-al_lap1!0 s'.ervnek. _a szam)larn nem lehet_ett; 1 96�. gyon·onat i kúzlekedés megin- Les Prelu-d_es-et tolmac.soltak. n�½ . erdekkep�·i�e!eteve�. se- .A,, mmte v 200 bizalmi\'al 
munkakepe-<�!1,-c,okkenast ve- Jantiar 1-tol a ko1·putlekot 1s 

l 
dítását mdtatta, A rendk1\'üli na_g;· érdeklö- g,teseYel. ne\'elese\'el. mu\'elt- t" . . b K 1 . . b b' ·í 

l · .. , b. ·1 ol bérként kell fi"'1·<.'lembe Yenni d · re l · t ki , tt 1 h ,é.,.ének "'-'a 'l · J 111 · d 01 tent sze gete, e ,wnJ • 
emenye70 or ·os "0: :a;: . .._ . . . · Az agglelek1 ünnep;;égen I "· ,·a O 

• 
e _n e .e a ang- '" - .,,. rap, asa\'a · . '" - totta hogy él'zik felelősségű• .:;ak annak m0gallapJlasara Mivel a nyugd1 ia,ok e ren- rés,t vet t.eil- a magvar vasutas ,·ersenyt delut.an meg kellett ebbol az a hel�·telen modszer 1. t 'K . ·'k . 1 ' k  '.kell felkérni .  ho!!\' ro szabbo- delke7,e,;ról c,nk a közel jövő- es�peran t is.�ák  is Ez alk�lom- 1 

ismételni. Az idegenforgalmi I alakult ki ,  hogy például a tag-
I 

he · e, 1 
1 

es . �J?t" mt�U: • 
dott-e a n�·ugd1 j,is ,iJlapota. ben szereznek tu<lom:íst. Í!!'.\' 1 m<I kei•t"il ! uavan· i·s's

.
or. a mu" lt vezetők e siker láttán mérle- sági díjakat a műhelybizott- ?1g

y
t t  

az  .a
d 

ap,�.a ':'/1 
a
b
n ,z

k
ot-

, . . , . , . . . k . . •• · t  n n. ' 1 · t . . 
p .  "k h 1 

. 
t ' tk . . , . Sl O 1110 on vonJa ( e O e 

H_ a az all
. 

apota ro, s ,übbodott Hl6,l .
. 

Janua1 '" .1umus ozot e'vi budape 1,. XIV e11Uet ge es argya,-a teszi , ogyan sag I a1 a vagv gazdasag, fo- / 
. k . b . 

d ' "k h · ·  
· 1 

• · · 
· • 11 - 1 leh t t I k' b 1 · J 1· d' be · a mun ·a a e, enge Je ogy 

e,, a nyugcl11as tO\'nhbrn mar , e7:en a cm;_en tu ll1zeteU nyug- 1 közi ,:asutas eszperantó kon g- e �e az a�g e e l ar an
. 

g, e ose sze l . 

1 jogaikat gyakorolják. • 
nem HL, hanem I I .  \'öll!Y I. , d1 .1at terhukre rendezni nem re.�.nu.� rész,·e,·öi aggtelek- han g_, ersenyek!!t . . rendszeres, 

j A hiánvo áa k .,. , ngítik a 
1

. f- • . : • orszagos kulturahs esemeny- ]\. d .  . s.s " o  ... � e 
J".sva 01 latogat.á.�anak emle-

1 
nvé avatn i e mora :JOTI PI ,zakszen•ezeli demokrácia ér-

kere a barlangban elhe!ye- · · . .. vénvesülését a biz>tlmiak és 
7-":tt márvánvtábla lelepl_ezé- Hab

_
el G:vorgy I a láji>ko:::tatás a szakszen:e,eti bizottságok 1 se,·e. Dr. Bac8k.ay Istvan a Miskolc. tekintélyét. Lassítják a munka Egészségtelen tünet, hogy a társadalmasításának folyama-, többségében értelmiségi és tát, csökkent ik  az érdek,·édc-

' ,  müszaki felkészültségű s7,a!:- lem hatékonyságát. 
u1· kocsimosó berendezés születőben 

zervezet; tagok CS�P0.'.'tjai- A hiányo1- ágok felszámolá-
1 

ban nem azonos felkeszultsé- sáért a bizalmiak is sokat tegü dolgozó látja el a bizalmi l t k 
A javításra kerülő négyten-

1 
lépnek a percenként 450 for- tisztséget. fgy közülük sokan ,e ne ·. 

g�lyes _kocs�k külső_ mos_ását _a dulattal üzemelő müan,vagszá- a legnagyobb igyekezet ellené- !Uindenekelött politikai és 
fenyez_es el.ott edd1� Jceziero- !as keíehengerek. re sem tudnak segíteni a cso- szakmai tájékoz�ttságuk 
,·e_l v_egezlek. A .11:u,•�1:t ko- A három dörzsölő kefe• port magasabb felkés?.ültségií és müveltségiil, emelését 
csmkent kb. 40 orat ,genyelt. pár munkája. után öblitö tagjainak. 1 kell hogy sz

_
em előtt tart-

v,:'Ji:� 
a
a n;;;ti�e:�.;�t

r
�tit kapu alatt ha�ad át a ko-

ah�f
nn

:l�an��
o
��tl:�

i 
a 

h
tli:� Egyesek ugya:�:- nagyon el• 

ségével olyan mosási eljárá- cs,. rr.iak havonkénti rendszeres hanyagolJak  az önképzé,t. 
son kísérleteznek. ameb• �hol lemossák róla a kefék tájékoztatását. A fordaszolgá- Akadnak oly,rn 30 éven aluli 

az eddigi 41 órás mosási altal Cell�zított szenn�·ező_dé_st. , latos . szolgálati helyeken s�aksz�1-vezeti tis:lségviselől�, 

"d"t 12 "kk 1. Ezt a muveletet megismetl!k, 

1 

rendszerint megelégedtek az- bizalmiak, akik meg nem ,c-
1 ° percre cso en J. 

1 
így a vegyszenől teljesen meg- zal. hogy egy alkalommal  gezték el a 8 á l talánost sem, 

A tisztítást két fázisban vég- szabadítják a kocsi oldalát. megtartollák a bizalmiak tá- A bizalmiak p01itikai, álta
zik. flálózati vízvezetékröl A kísérleti berendezés töké-

1 
jékoztatását, értékezlelét, de János és szakma i műveltségé• 

táplált sztírófeieken át pet·- letesitésén most dolgoznak. Ha a fordákban közlekedő többi nek gyarapitá.sa áJJandó fel
l\Jw1kába11 a sarus. Dombó\'ár állomás gurí(óján Karsai Sá.n- cenként 800 liter ,·_izel zúdíta- �lkés�ül . . 1;emcsak a vasúti bizalmi t;cijékoztatására már a�at .. :' do_lgozók he_Jyes érdek-

1or saru, hol egyik, hol a másik ,·ágányra helyez cl sarut a nak a hatalmas csokapun las- JarmuJav1 to iparban. hanem a nem fordttottak figyelmet. k:pv_1s<;letenek elh1tasa nem 

guruló koesik megfékezésére , san_ ath
. 
al:_ldó k�cs_;ra. A kocsi p�h·audvarokon is nag�• hasz-

, 
Néhány kis létszámú szol- n_élkul_oz_hct '. �nunl�aJuk . sz.m-

l falara_ eros hatasu v':g,r.sz�re- 1 nat veszik. gálati helyen szak,;zervezeti ' onalanak a! ,ando emelesé„ 
(!\ITJ Folo; Lajo„ G� örgy feh•,) kel fuJnak, maJd mukodesbe V. l\l. biwttságaink elintézettnek v<!- Kovács Já.not 
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BeszéQünk a zárlámpákról Őszinte szóval a 1nunkásvándorlásról 
Sokan emlékeznelk még ar1·a, ' zik, hogy e celra. rendszeresi

amikor egy vonat 8-10 vonat- tett dolgozó szedi le a zárlám• 
kiseröv-e.l közlc!kcdett. An-a is pákat a vonatok végéról é3 
amikor azt mondták, hogy_ a d.'!.Zi a kezewlwz. tehervonatokat nem lehet leg-
iékkel közlekedtetni. 

Lehetett . . .  ! Kíméletesebben bánjanak 

a lámpákkal Három fore csökkent bZ egy
ikét rajt ki tevo csapat letsza
ma. Legújabban - az elmúlt I Csernus Tibor !ólntézó ál-
ev ö.szétol - csa-k egy fovel 1 • - ••-'- . - t k 't • 
közlekednok a zárt távo:sági omasiraa1yi..., s7.e�1:1' 50 a Ja• 

tehervonatok, egy vonatveze- vult a_ h�yzet. ai:ruota a voni:t· 

tővel, aki e;;y ben zárféke.z.ö is. vezetők Jobban erzik a felelos-
Gazdasági <>Zempontból min• séget. A személypályaudvarra 

denképpoo üdvözölni lehet és érkezó vonatokról az .,E"' · 
kell az uJ rend.sz.ert - mond- .,F" órhelyeknél, a rendezőben 
Ják az érd keltek. De . . - pedig a III. sz. toronynál ve
t� hozzá jel�tőségtelj«;5en : szik le a lámpákat. So:c baj Baí _1;an a zarlampakkal._ El- SJ' .. ármazik abból is, hogy egyes kallodnak. A gondatlan keze- 'déki áll • , h . 1 · !és követl,ez.tében ron"alód- vi . � an,agu _cs 
nak. kímeletienill bánnak a zar

lámpakk.al. 
, an 01egoldá · 

Záhonyi Lajos Rákosrendező 
állornas számadóJa is kedve
zőtlen képet fest a lampa 
helyz.etéróil. 

go;;ó, és a !ámpakezelók ügyel- Manapság sokszor szóba ke-
1 

tós valtókczeló helyett ne- 1 �zcnuetunk e u vasut !el
nek. a lámpakra, - mondja a nil a munk�andor:ás. Az ha csak egy van. t. bb vezetése a nepgazdaság 
többi között. is m g lk, hog.v ezek a vi- Mi az oka állomásunkon a anya?,! ero1he,: kepest nun-

Tu róczy Béla felügyelő. ál ták helytelen, pes! zimista ké- m unkásvándorlásnak? den lehetot megtesz a berek 
lomáEiranyitó is Javulá�t crze- pet festenek a , ·út jövő- A lc,gtöbben erre azt , it- Javitásacrt. De azt. 1 lat.ni 
kel. iéröl. A ,·itatkozók legtöbb- laszolnák, hogy a bérezcs ke I mindenkinek. hogy 

- Sok volt a baj! - mond- je ugyanis eg,)·oldaluan veti nem k ielégito Yolta. Szerin- 1 a fejlőde.s ala11j3. a ,:az-
ja. - Az ts előfordult, hogy a fe! a problémát. tem csak reszben ez az 0,__ daságos, fegyelmcrett 
Nvugati pályaudt·arról köz/e- Nalunk, Komárom állomá- A kllé!)Ö do!iozók több- . munka. 
k.edö „D'' ronat végén egy fe- son Is több termelési ta- sé,rn nem a. bérek miaU j . Szak':"ervezeti 

_
b1wtts 0un�: hérfényű jelzólám1)'1. mel11 1'Ö- nácskozason szóba került Mtároz:1.a. el magit erre nak, alloma unk _ __ , zetorn„k 

rös jelzószázlóval ,·olt körbe- mar ez a téma. a lépésre. 
l 

arra _ kell toredcrnu,<, hogy a 
csat-arva, töltöttt> be a zárl-ám- 1962-ben állomásunkra 65 A 1 . . . helyi lehetosc;:;eket !elhasz-
pa szerepét. Amióta az V-ös é& dolgozó jött. ectob_b _fiatalt a ��olga- nálva, mc.,gfelelo szen ezesi 
X-es őrhely dolgozó, törődni>k Közüluk újrafe!,·ételes volt �� :ehe�ei, a

_ 
kello _ __ ta- intezkedésekkcl ja, tsák a 

a zárjelzőkk,el, sokat javult a jött l0, _ .. �- t.a.� �ianya, a szoe1alls munka,kön.ilményeket. A párt-
helyzet. 42• más állomásról korül�enJek �ed\ezotJen vo!- é,; a szakszervezet aktn istáí, 

Bartha Jozsef vonatve-..:ctő 
katonai swlgálatból leszerelt � l,csztE't atra, !hogy . lllilS a szocialista brigádok veze• 

sze,;int kölcsönos ö ·zefogás 13 dot.:oz.ó. U?�ben kere!>Se� m!-'n�at. to1 oe adjanak tápot hall-
,ell ehhez. Tölünk viszont 83 dolgo- afel�tti banl<0das he- gatásukkal a p sszimist.a han-

- A vcmatvezetok sokat zó ment el. ly��t:. hog_, mas _uz=:1" el- gulatnak. , epgazda gunk 
tudnak tenn; a lámpaii.gyben 12  más allomá,;ra kcrult, 18 �[�Jtbb�;1��te�it :e�::fut; szempontjából �önto feladat 
- mondott.a -. Bár a 12 kiJós tény} •g katonai szolgá'atra dolgozók érdekében. Komá- a_ vasut fejle:ztese, kor ·zer�: 
lámpákat kilométeres távol- ,·onult be é · 4.6 megvalt a rom a!lomá ·on is gondo. _ sit se. A ' asutas do!goz?k 

sá,gra cipelni a táska és egyéb vasuttol. Nem jaYult a kodnunk kellett volna ar- tár, ?almunk mcgbec�
ul

t 
holmi mellett nem könnuü do- , helyzet az idei el.so negyed- ról. hogy a kocsirendezők ta,gJa1. Fiataloknak es _ _ 1d�
J.og. évben sem: 10 dolgozó jött, megfelelő öltözot kapjanak s?.bbeknek_ egyarant van Jovo-

Az elmondotti?"kból követ- viszont 16 ment el.  Az á� legyen t isztálkodási lehe- JUk a vasutnal. 

FerencYároo á.l.lomáson a2 
elmult hónapok során töbos:wr 
előfordult, hogy a vonatok zár. 
lámpára várta ·. Polócz Fe. 
,enc, az állomás számadója, a 
számok túkrében be,zélt a 

keztetésként levonható. hogy__ 
I 

utóbbiak_ közül 13 került tósérrük is. Elkelne e2y Aranyosy Joz&cf 
- Az új rendszer beindulá- ~ Komarom a jó hozzáállás itt is ered- mas vállalathoz. Kil_enc az üzemi konyha. h iszen a füto-

problémarol : 
- A lcözelmúLtbail törtent 

101.-ancsol.ás alk.a.lmával - pa.• 
piron - 183 sarok- és 114. kő

:z:epzarlampát talaitu11k. A 
valóságban azonban csak 54. 

s,akor 70 pár lámpát számlál- ményhez vezetett. Oszintcn önkény� kil�pcst \'alasztoJ- háziakkal együtt ezer dolgo
tunk ösze. Aztán alíu Mhán11 meg kell azonban mondani, ta; Megal!ap1tottuk, hogy 1_v- , z.ója van a csomopontnak. 
hetre, majd a fele javításba h?fO' . a vén, korma�, _!lehé� k�t a fiatalok hagyták Jlt I A munkaerőhiány kcdv<"zó 
kerütt. Nálunk is ja vuL a hely- lampák helyett mar ido.szeru 

I 
a ' as utat. j talaj a fegyelmezetlenkedok-

zet, azzal, llow az áliomás fel- volna modernebb, könnyebb. A vándorlás következmé- nek, 
ikors7.erubb lámpákat al!G.1- nve. hoo,,y emberhiannval • n d • t kn k 

A péceli kórhóz 

egészségügyi kiállítása 

A péceli kulturális hetek l:e• 
retében a tot'abbke:.elo kár-

,arok és 35 közép:ár. 
lampa került elö. Szil-

só végén a;: V-ös, a;: a lsó vé-
/ 

-
1 kiud · k E · tt f dul cl 1 .en szerin azo a ,·an 

=· un • mia or 0, a. legua.gyobb hangjuk gén pedig az X-es örheL11 d.ol- �ely- hogy a szükségE!.,, két gur!- akik akkor is hanyagui 
1 ,·égeznék a munkát, ha. 

i ház egészségügyi kiállítást 

ment-üveg is tizszer több tö-
rik, mint korábban! Gazcuítla
nok a Lámpák. A vonatt-.ezetók, 
akik az utas,tásokkal teli 
,w,gytaskat és a számadásokat 
t1pelik, bizony nem mindi;J 
tudjak a lámpálüit helyükre 
vinni. Jollehet a!ckor sem vi

Külföldi szakemberek szemével 
11z Utasellátó munk1ij11 

dupla flze«!st kapnának. 
Szük:sé��s, hO@y az idosebb 
dolgozók, a S?..akszervezeti 
aktivisták is fel]epjenek az 
ilyen hangoskodókkal szem
ben. 

szik helyre, amikor arra Az Utasellátó megh1vásara galmú éttennekben étkező ' kezi eró,·el végeznek. Több he
módjuk rolna. 1\Io ·t proba- a MITROPA háló- es étkező- ! magyar vendegek mege]égc..<J.e- lyen szentúzele;,el 1oaick, da 
hónapot tartunk! A fútóhazi kocsi szolgálat 1 0  tagu cso- sére alkalmazzák az Uta:,efü,tó nem megoldott kérd�s a kony
kljárati őrhelyruil a gépre portja két hónapot toltött ha- üzemeiben tanul takat. En- 1 hak. elökcszítő- cs feldolgúzó 
tesszük fel a lampa hat. Ami- 1 zánkban. hogv tanulmányozza n érdekeben tübb száz olyan ü1.emek szel!oztetése sem. 
kor a gép ,.;is,zatér a futöh-áz-

1 
a magyar , asuti uta�ellató mai::.rar étel receptjét Yitték Alapvető kö\·etelményként je

ba. akkor a személlf:et leadja sz.olg:üat munJcá,iát. magukkal, amelyek elké z1tc- Jentkcz1k ma m r a nagyüi:e
ozokat. Próbálkozun k  a :zal A küldött.ség tagjai elutazá- ében a legneve�ebb utasellátó mi konyhakon. éttermekben 
is, hogy a t:onatL·ezetönek írás-

1 
suk elött el m<md()ttak, ha.gy so- é�termek konyhain maguk 1s a mosogatá" gépt'silése. Mi

beli elismert,ény ellen.ében a-d- Itat t.anultnk a magyar kon,·- re,;1.t vettek. előbb korszerüsítesre var ai ,uk csak ki. De a legme-gfele- hakon ,; nundent elkiKel.llek, Az a' ltala' no. ehsmere· mel- u l" · K 1 "' d wbb megoldasnak az k1nálk-o- hog)· otthon a nemwtkó1.1 for- ta, ... to e et1 p.,,yau \'a-
lelt a ném�t uta,ellató szak- ron elhel) ezett húsüzeme 1s. 
embE'rnk több olyan kérdesl 

Külön&en fontos beszélni 
arról, hogy a vasutasok hely
zete nem Yálaszthato külön 
a népgazdaság mas agaiban 
dol,gozok helyzetétől. Szak-

te11dn. A kórhaz vöröskeresz
tes aktívái segltik elö a kiall•
tás sikerét. A megnyitó be
szédet június 19-én dr. So
lyom Sandor a Pest megyei 
Közegészségügyi és Jan;ány
ügy, Allomás igazgató fóor
t·osa tartja majd. Pásztor Im
re az űr.szagos Voröskeresztes 
Egyesii.lt>t külügyi osztál11á
nak kiküldötte a százeees Vó
róskeres:t történelmi mtWJat 
méltatja, 

A \!A Y adatfe!dolgozá fónökség Mészáros utcai nagy gépter
�b�n Buli táblázó és elektronikus szorzógépek segítségév<"I 
"� a ,·asút anragkészlet érti\keinek és mennyiségének meg-
4llapitá•át. az áru zállitásf tatisztiká.t és a viszonylati un e
kel. A kt'pen Hor..-áth Teréz anyagkt'szlet klmutatá.sok felill• 
vlugála.tát végzi. HáHérben Körmendi l\lária é,, Schmidt Mária 

láthat-0 
(Benuó Károly felv.) 

EG Y KIS ÁLLOJIÁS ÉLETÉBÓL 
Kopánc.; a szegedi iga?.gató- ' zsef, a mas1k két forgalmi 

lág terúletcn e.;yike azoknak szolgálattevo is lelkiismeretes 
a c-1 n• , e ,·ne'< munkával .  szinte motorja a 
dolgozói bec. ületes munl,ával. brigádnak. 
elismerésre méltó eredménye- 1 A szocialista brigád tagjai a 
ket érnek el. Pedig ,·an tenni· szakmai továbbképzés mellett 
\·alójuk. Hi zen egv állami az általános müveltségüket is 
gazdasag, két tei·mclószövet- emelik. Ketten az általános 
kezet, egy nagy ker•észet. a iskolába járnak. egy dolgozó 
Vízügyi Igaz atós g és a Ta- a felsőfokú technikum levele-
lajerójavito Vállalat címére zője. 
érkezett, és általu!, feladott I A kis kollekth·a munkáját 
küldemények ki. zolgálása nagy gonddal vezeti Nagy 
nem lebecsülendó feladat. Sándor állomásve?etö. de d1-

Erröl beszel Lencse Ernőné cséret illeti Albert l.,ajos vál
torgalmi •zolgálattevö, aki két 

I 
tókezelót is. 

J:.vermeke és rokkant férje A kopáncsiak elhatáro1ot 
lnellet!. tiz é,·e , égzi O_?aadó_an szandéka. hogy eredményeiket 
"1
l 

unkaJát . . Jorészt az_ o -�zoc1�- to,·ább növelve mun�álkod
' sta brlgadiának ko zonheto, nak a tervek maradektalan 
n?gy n ay é,·en kere ztül Ko- teljes1tese érdekében. 
�ancs ullomás teljesítménye a . • . 
legjobbak küzött szerepel. l 

Szlládt Sandor 
liene litván és Szatmari Jó- Szeged 

, tettek fel. amelyekból a Az U1asell;;t.ó és a MITRO 
vend<."'tató ,,hazigazda" 1s ta- PA l93Q-ben <",erélte ki e!o
nulhat. 

• !int mondották a mi u as
i,llátó i,1.ememkben még ma is 
igen sok alapvetó múve!etet 

s,.ör swkmai kuldö' tségét Az
óta énmtc ket zer 10-10 fobúl 
álló csoport látogat 
nö,en �ymáshoz. 

Kis hibák - nagy bosszúsággal 
Állom .:,unxon, Bcretlyvu 

fa,un jelenléKlc ennek tuno, 
de bo&<,.antó korulmeny, ho 
a • ,. mélypenzt.1rba e� ek ota 
nem kapum< b<'lyl'gzoparn,,t. 
J<;z a jelentektelennek lat,;7.ó 
do og m.,jdnc n emberdeiet 
kovetelt. A ro- z bél) e�pár
n.,rul ugyan. a bélyegző 
gJ n krnn lee,jk a foklre t�lő
kotorászasa idot rabol, hátr:íl
lRtJa a jegrkw.dá t Ez lortént 
az egv k e ti munká ;vonatnál 
i . • 1,re az. u•o· u' s 1 meg• 
kapta ,a jeg} é a vonat mfu 
el inclu t .  s csak az :illomásfó
nök �0gi . ége akaditlyqzta mea 
az u ta, súlyo, balesetét. 

l\legérkezett a pénztárba l! 
rég,·art erniol is. Azota is 
ott lepi a por az egyik 
-;arokban, minden pillimatban 
ké61.en arra. noey az ott s?.o!
gálatot teljesítci láb. t ozéjjel· 
zúzzn. Közben azon bos zar
kodunk. hogy meddig kell 
még madzagról arulni a ke
regíegveket. e kö7.ő« �wk
rényben tarumi jegyE>mket. 

7. apró hiQny SdSOk már 
nem J'ene-k eg_\' .. élü,.em" 
lt•:mel tanác. :.01.as jegyzó• 

1 
Szolnok állomáson Bart.a Fert"ll<' lola.tás\'Czetü brigádja jo 

konyv„be. eredményeket ért el a modszeres eleg:1-Tendezésbrn. képen a 
Vert"S Lajos toJatásvezetó � a brigád egyik tagja látható munkaközben 

bJ?.a!mt (Hemz0 Károly fel\'.) 

VASUTASOK KÖZÖTT A PÉTI GYÁRTELEPEN 
. . A Peti Nit roc,e_nmút:ek.ben I Elso ·ént a téli elmaradá: le- 1 zett jó munkájárol be.s:.el ez 
C.JJel-nappal, hctkoznapon es küzde< rol kcrdez , ktidtünk. az emLelclap - mondotta. -
unnepekcn eg ·enletcsen loly1k - A ked1·ezótle1t időjárá.s Szcrt•ezi. cseleki-ésre ósztbnzi 
a termelcs. Itt a naptar csak ellenere is te/jesrtettűk a ter- társait Meg is ran az ered
arra_ io, hogy a tervet, a _n_ap- 1 ret - , .ilaszolla. - Hösies menye. Várpa!otan dicséretes 1�sz_al1Jtást cs a berek k1 1zc-

1 
idós:ak i·olt. Kitfínóen együtt- és mess:e vidéken ismert kul

té_sct f'O�lo,an te�1cs1t?e'' . k. müködre Var palota t•asutasai- turális élet folyik. Ott segitjűk 
Vallalasa1khoz, e ofesnté·eik- t•al. dolgozoink t·áll t·áll mel- a rendezt•ények sikerei, t·e
he� a vasutas dolgo1.0k 1s hoz•

! 
lett kiitdöttek a gyá ri munká- szúnk reszt a kulturmunka,.. 

zaiárulnak. . okkal, múszaki re::etőkkel, ban. 

Üröm az örömben 
A g tettOn n�ány �záz hogy a: ol<:i ide_jében elindu!

métert a tízemelet mar.as ka- Jo'.' a g<'pallomasokra,  a mu
zánok. stmtók és leparlók ren- tragya a te,:"el?,•zó1•etke:et1 
getegében, arcbőrünkön mar r4:kt-a rak_ba. _ Sikeru_lt; a kocsi- A vasuta. problémákra tere
creztük a ]evegöben levő nit- k,hasrn-0.los, tervrrnket 101.5, odo t a szó. Szakács IstL'án 
roza csipa hatá. át. furarozá.�, tervünket 105 szá- mtézo, ktg-s ti;;zt. Kamaras Említésre méltó tén_v az l<, . • • • za/.ékra teljesltettlik. Az ide! Ferenc fointézó szamfejto és h�v ninc. pctroleumlám- A kere ed_elrm fonok�g teri•teljesité sel sincs baj. F'u- Sza :i Imre � g�árteleptöl pánk. Aramszünet e tén v?l'aképp�n Va;pa(ota a�lom,!s raro:ási tPrl'ünket 102, ko<"Si- n m me,; zc. · az 1951-ben lé. gvertyafénynél. vagr az uta- kirendeltsege, e� ielento,1 re- kihaszMlás, tervünket pedig I t -- l lakótelepen sok z ·eblámpájának fén. o 
ti
sz

1
-:e
1 

v�n a��n, h�· az a
t
ö�y

b
·a
b

- 101  :ó:alekra teljesitettii.k. ..'.';�t!k 1�::�;as 

me!lE'tt dolgozunk. Az. ,,A"- .?mas �aius l�n --: a 
, 

• A kis együttesben h-at ktrá- . • · 
pén.ztó_

mn� hai;ználhata'. an. a szorös élil�em. c1m b)rtokl,,s_a ló dolgozónk ran _ fol.l'tatta. l\T'.
ndjárt fel tet_tük a ker• 

.. C' -penzta_rn_ak . egyaltalán m;llctt .- 1sme� vez_�ngazgato1 _ Legutobb má,iu.s elsején. lp- dc t. - elé edettek 1 
nmc· gum1bélve!!Z.ÓJe. A jeg ·- eltsmere ben r rem.ilL kaviclt J.s-t t·ánné árupén:táros Szinte egysrerre , aJa,.zoltak: 
klad{ist g�·orsft�ná egy apro- 1 részesli l t  1lye11 elismerésben. - Igen, dc . •  
�nzta�tó re�!'.�z iE, am t e,·elc Télen is teljesítették Sajn-álatn.•. hogy a tárol lakók És ebben a de szo kában -
ota hi„ba kcrunk miatt a s;:ocialista brigád moz- amint kiderlilt. egy tuc t pa• 

A sa iál pénzünkből ,·ásár lt  o tervet ualomba mi nd ez ideig nem na z rejlett. Ide 1rjuk: f'urdo• 
s�err.slapát elkopott. tit\" a tudtunk bc>kapcsolód11i. Jellt>m- szobák 1-·annak fürdokád nel-
a télen már ként'] lap,\tol'uk Szá•zl l mrét•el. a kirendel · :őül m-ondom el: liáro-m rak- kül: csorepedés klir:etkeztebt>n 
a s?.enet Többs?.őr s,.óYá tet- s,';: vezetőjével járjuk a ha•al• tárnokunk Ps harom ólmozónl, a k-0:fal IE"dolt; els�aporodtal. 
!Ok, hogy a pénz árunkban le- �.�ik�t\r/

c
�� ��:o�n�a�: ;!o�!��!·io/1at'!t:t a,�� �

4

,;:: 
a 
���:¾�� �eh·ekre ugy lát• ,·ő, telj<"sen felesleges l·ózfa• �zúnet nél1cül ,(,gzik a tart - nuit jelent, hogy a fordulók so- sz·k, nincs or'\0 lás. mert Ige• 

lat engedJék meg táN<ad !mi nvok és kocsik be.:íll(tását, rán mindig nuíssal kerülnek ,
1 
reten kiv(1l má t nem kaptak 

mun�ában lebontani. Ezzel 1endezósét. szerelv�nnye M>- egybe. �em a hajmáskéri p 1 amester
mind a három pénz1ár kénvel· t·ozá, fit. Ők l'lé!tittk ki a ' A zak zerYezeli együvétar- tói &em a zombathel •i ii;az
m!?l', niágo,: helyiséget kap- !!} ár melle t fekvő Péti Kő- tozá nak. a kulturáll,  életnek gatóságtól. Pedig sokat tehet-
na. olaj'pari Vállalat szállítási Igé- kerestúk a jeleit. Szu,zi el\'- nének, ha Jol ertelmezne ne· 

. , . . nvclt. amclv több ezerrel nö, e- társ a fa:on le\'Ő oklevélre 
l 

pi államunk jelmondatát: leg-
A fenhel'.E't . a_27rt is bator• ll h�,-onta a fel- é leadást _k� . mutatott. f Pltettebb kincsünk a dolgozó 

1 kodom a saito utian sw,·á tcn· pczo 1art. ny'kocslk mennyise- 1 - Tnth rerenc szaks:en•e:e- ember. 
ni, mert úgy érzem, hogy ezek I get. 1 h bizalmi tizenót év alatt t•eg- Sr.. L 
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A Szaktanács elnökségének 
irányelvei 

MAGYAR VASlff AS 
1963. J'ŰNIUS n. 

a ,.&ocialisla munka műhelye, üzeme. vállalata és ga:::dasága" cím 
elnyeréséért indult mozgalom fejlesztésére 

II. 
Elsódleges feladatnak te

kintsék, hO!lll a t.ermeJés nö
vekedésének nagyobb részét a 
termelékenység emelésével 
biztosítsák. Egyúttal csökken
jenek a gyártmá.n·yeqységre 
esó költségek is. Ezért -nin
denekelött vállalják, hogy: 

méretű jelvénnyel kell ju
talmazni. A jelvényt első 
allkalommal bronz, ismételt 
elnyerések esetén ezüst-, 
majd arany fokozatú kivitel

A záhonyi csomópont 

munkásvédelmi helyzete 

a) a korszerű gyártási el
';árásokat meghonosítjáik, a: 
termeló-berendezések h2tás
fokát növelik. Törekedj�nek 
arra, hogy gyártmányaik kor
szerúségükben, kivitelezésük
ben és elóá!lítási költségeik
ben megfeleljenek a hazai és 
a. nemzetközi igények <Utai 
támasztott követelményeknek. 

b) újításokkal, találmányok
kal, új munkamódszerek be
-vezetésével, s a kutatási 
eredmények üzemszerű alkal
mazásával elösegítik üzemük 
műszaki fef/,esztési célkitűzé
seinek megvalósítását, s kez
deményezik a: technikai szfo
'V01UII állandó fejlesztését, 
korszerű biztonságtechn'ika 
megvalósít<lsát, a dolgozók 
eaészségére káros hatr'.sok 
és a baleseti veszélyforrások 
�izárását, illetve csökkentését. 

e) szigorúan betartják és 
javítják az elóí-rt mi-nőséget, 
csökkentik a selejtet. Betart
ják a szállítások, a ko<),perd
ciós kötelezettségek határ
idöit, 

<l) javítják a munkahelyek 
szen:ezettsé!)ét és törekednek 
a termelóbere-ndezések és a. 
munkaidó optimális kiha.sz
ntHására. 

e) az anyaggal, energiával 
taka1·élcosan ga.zdálko:inak, 
megg!ltolva a felesleges ter
•nelési készletek felhcrlmczá
sát. Segítik a ber-uMz!lsi és 
felújítási eszközök legcélsze
riibb felhaszn,ilását. 

f) a kollektíva egészére és 
egye.3 tagjaira vonatkozóan 
eg')Q.ránt érr,ényt szereznek a 
munk,,, szerinti eJ(nztás elve.
nek, Törekedne'/t a szoeialis
ta ·mun/ca, muhelyéhez illó 
kulturált munkakör-ülmények 
,negteremtésére. 

Renaben tartják gépeiket, 
munkaeszközeiket, szépítbk, 
otthonossá teszik munk!!he
lyUket és annak környékét, 
betartj-ík a munka- és eaész
.sévvédeZmi előírásokat, elóse
gítik a balesetek megelőzését, 
vigyáznak egymás testi ép
,ségére, eaés,:ségére. 

4. A termelési egység gaz
dasági és mozgalmi vezetői a 
dolgozókkal együttesen vál
lalják és érvényesítsék a szo
dalista üzemvezetés köve
telményeit, a íközösségi érde
kek elsoolegeségét, az elv
Mrsi segítségnyújtást, a Ja;öz
vagyon védelmét és a kollek
tíva együttműködését. 

a) Biztosítsák a zavarta
lan, ütemes t.ermeZés fel
téteLeit. Gondos·kodja-nak a 

; berende,:ések megfelelő ál
lapotáról, legkedvezóbb ki

' hasznáZásáról, a munka- és 
az anyagellátás folyamatos
ságáról. 

Nyugdíjasok békegyűlése 
A Déli pályaudvar nyugdí

jas csoportja minden hónap 
utolsó keddjén tartja havi 
taggyűlését. A májusi összejö
vetel többet jelentett az eddi
gi szokványos értekezleteknél. 
Mentes volt ez a taggyűlés az 
eddig gyakorta hangoztatott 
panaszoktól. A világ dolgozóit 
ma a legjobban foglalkoztató 
probléma, a béke ügye mellett 
szálltak síkra a jelenlevők. 

"A világ békére vágyó mil
liói ebben a hónapban gyű
léseken, összejöveteleken 
nyilvánítják ki akaratukat a 
béke érdekében. Mi se marad
junk ki az emberiségnek eb
ból a nagy harcából, mi is a 

békét vágyó emberi közösség 
tagjai vagyunk" - mondotta 
beszámolójában Szabados elv
lárs, a nyugdíjas csoport elnö
l:e, majd saját, a békéről szó
l� költeményét adta el a hall
i,atóság nagy tetszésnyilvání-
1/Blaa közepette. 

ben kell adományozni. (Az A záhonyi állomás egyre egységes kivitelű oklevelek több olyan dolgozót fogl:ilkoz-
és jelvények kiadásáról a tat akik korábban a nepgaz-
Szaktanács gondoskodik.) da�g más területén dolgoztak. 

A fenti kitüntetést formák Különös figyelmet igényel 
gy1regységekig bezáróla!) eze!mek baJ.esetvédelnú dk-
adományozhatók. Ennél ma- tatása. 
gasabb gazdasági egységelc A korábbi évek hibáit fel
kitüntetésének formáiról és számolva az átra.k6 munkások 
módozatairól a Szaktanács részére ma már minden �ó
elnök$ége késóbb hoz dön- napban megtartjuk a munkas
tést. védelmi és balesetelhárítási 

oktatást. Hiba viszont, hogy 3. A termelési egység kol- egy oktató 3-40J emberrel leldívája mindaddig jogosult kényt.elen egy időben fogJaq
a cím viselésére, amíg annak kozni. Szereru::sére vru:�a� .. an
megmrtása érdekében éven- nak elérése, hogy a kozeliovő
te tett újabb vállalásait telje- be.n egy oktatóra csak 60-70 síti. ember esik. 

Elveszti a címet akkor is, 
ha a termelési egység dolgo
zóinak egy része a szocialis
ta erkölccsel ellentétes ma

Ténykednek 
a munkásvédelmi őrök 

gatartást tin:túsít, és_ a ko�lek- A munkásvédelmi órségeket tíva a helytelen Jelensege.k minden szolgálati helyen megellen nem folytat következe-
1 

választották. Különösen a pátes és eredményes harcot. lyafenntartásnál, az átrakón�l 
Budapest, 1963. május 15. és az állomás III. műhelyb1-

wttságánál tevékenykednek nem lehetünk elégedettek. K!l-
hatékonyan. sajnos, . nem lönösen súlyoo a helyzet a fú-
mon<lhatjuk el ezt a gepkll;<- tőháznál. 
bantartó műhelybiwttságr_ol. Az igazgatóság kikill.dött 
A szolgálati vezetók egyre, •�- dolgozói sok segítséget adnak 

k munkánkhoz. Elsősorban Brekább igyekeznek a mun asve-
"'na József osztályfónökhelyetde!mi őrök által fel7;etett �· 

problémákra válasz adni: •�- lesre gondolun:k, aki a terme
tézkedni. Példáuq a munkas\_'.e- lési eredmények növelése mel
delmi őrök felhívására kerult lett a dolgozók testi épségének 
sor a XII. őrhely melletti so- védelmére is nagy teikintetíel 
rompó kivilágítására fedetlen van. Említésre mé'ltó a kocsi
ak ák befedésére, a 'vágányok vontatásnál bevezetett éssze.. 
k ,

n 
.. tti áruhulladék eltávolítá- rúsítése,. mely a dolgozók �1-?ZO I jes biztonságát szolgá]J� sara. 

J emellett a mérlegelés m\llliká-A műhelybizottság_ok, mel: 
ját is gyorsítja. 

lett működ� munka�vedelmi 
] Szeretnénk viszont segitséaktívá.k reszére egesznapos 

et kapni az elhasználódott tanfolyamokat tartottunk. 
� 1 �asérc-csúszda javításához. E központi vezetősf,g vonat

_
kozo 

munka elvég.zése feltétlenül határozata alapiá_n a ��-vo-
fontos lenne még a nyár folyanalla-1 közösen intezkedési ter-
mán, mert a nagyobb forgavet dolgoztunk ki. lom esetén még nehezebb lesi: 

Mindezek ellenére a baleseti a megfelelő javítás. A keres
helyzet az elmúlt évhez viszo- kedelmi szolgálatot dicséri. 
nyítva sem alakult kedvezöen. hogy a vágánrok között állan
A néhány év előttihez képest dóan fe!takaritják az áruhuJla
van némi javulás, de ezzel dékot. Szépséghiba, hogy <i 

felgyülemlett szemetet nem 
f;U,djuk hol tárolni. Természe
tesen ez egészségügyi szem
pon tlból is káros. 

vlislirlók minősé/i kiloglisainak intézéséről 
fizetési jegyzékkel, blokkal 
igazolni. 

Háztartási vegyiáruk minő
sége ellen kifogást a vásárló 
az áru szavatossági idején be
lül tehet. Ha a szavatossági 
időt az árun nem, vagy nem 
kellóen tüntették fel, a minő
ségi kifogást ettől függetle
nül kell elbírálni. 

ségét kifogásolja, a kereskede
lem a jegyzék felmutatása el
lenében köteles a panaszt Bu
dapesten 8, vidéken 15 napon 
belül megvizsgálni, illetve el
intézni. A minőségi szavatos
sági igényt rejtett hiba eseté
ben - amely csak használat
ban derül ki - a vásárló ké
sőbb is bejelentheti, legké
sőbb azonban 6 hónapon be
lül. Ilyen esetben az elintézés 
határideje a szükséges szakér
tői vizsgálat befejezésének 
napjától számít. 

Ha a minőségi hiba a vásár
ló gondatlanságából ered, -
a szavatos9ági igényt nem le
het érvényesíteni. 

Amennyiben a vásárló kifo-
gása megalapozott, úgy 

I. a:z árut ki kell cserélni; 
2. meg kell javítani; 
3. a vételárat le kell szá.lll

tani; 
4. ha: fentiekre nincs mód, 

akkor a vételárat vissza kell 
tér-ítent. 

A jótállással forgalomba ke
rült árukra a jótállási jegyen 

(szerződésben) foglaltak az 
irányadók. A jótállási kötele
zettség a törvényes szavatos
sági kötelezettséget nem érin
ti. 

Egyedileg meghatározott 
áruféleségeknél - például 
műtárgyak, használt cikkek 
- a vásárló az áru kicserélé
sét nem kérheti. 

tlelmiszerekre, háztartási-, 
vegyiáruh-ra, kozmetikai ké
szítményekre is lehetőség van 
minőségi kifogást emelni, A 
hibás árut a kereskedelemi 
szerv azonnal köteles vissza
venni vagy kicserélni. 

Mikor kötelező a minőségi vizsgálat 

Ha a kifogásolt árucikk fo
gyasztása vagy használata a 
vásárló bejelentése szerint 
az egészségre káros volt, ak
kor az utólagos minőségi vizs
gálat megejtése kötelező. Fon
tos része a rendeletnek, hogy
ha a vásárolt árucikk az el
árusítóhely profiljába tarto
zik, a vásárlás tényét nem kell 

A közvetlen fogyasztásra ke
rülő vagy gyorsan romló élei• 
miszerek ellen minőségi ki
fogást a kereskedelemi szer
vek csak addig fogadhatnak 
el, míg a vásárló az árut az 
üzletből ki nem vitte. Minő
séghibás árukat a vásárló igé
nye szerint ki kell cserélni, il• 
letve a vételárat vissza kell té
ríteni. Ez utóbbi kozmetikai 
cikkekre nem vonatkozik. 

A Belkereskedelmi Minisz
térium rendeletét a boltokban 
jól látható helyen ki kell füg. 
gesztenL 

Felhívjuk szakszervezeti bi
zottságaink figyelmét, hogy a 
vásárlóközönség érdekében 
hozott és a cikkünkben Ismer
tetett rendeletet minél széle
sebb körben tudatosítsák. 

M.L 
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A társadalmi bíróságok 
eljárásával kapcsolatos kérdések 

MAGYAR VASUTAS 

Munkagödör-asó gép Október 14-19: 
A Szakszervezetek Országos Ha a vállalatnál, ill,etőleg a 

I 
gok működéséhez milyen anya-

, Ta11ácsa az illetékes szervek tel,ephelyen a dolgozók létszá- gi és egyéb feltételeket kell A vasútvonalak villamosítá- • 
bevanásával - a társadalmi ma 100 f6 alá csöken. nem kell ! biztosítani, az iga2'{1'ató és a sánál a Szovjetunióban nagy- Dolgozó nők bukaresti konferenciája 
bíróságok működésével kap- megszüntetni a társadalmi bí- J szakszer_vezeti bizottság �.ö=:ö- szerűen bevált az MKTSZ-2 
Csolatosa11 - a következő elt,"i róságot. Ilyen esetben az01J,ban · sen hatarozza meg. Ha kozot- típusú gödörásó berendezés. A f . 

l f l f 1 "bb · · \ 7 • á A s-nkscer"ezeti Vilánszö- A konferencia meg ogJa. állásfoglalásokat alakítottak ki.· 
I 

jelentést keU tenni az illetékes tük vi.ta merü e , a e -�o . gép segitsegeve or s mun- -· - " ., . ók "át 1 t k '-� · kell kh f dulnak dontes kanap alatt 23 felsővezeték• vetség összehívására a közle- határozni_·, a dol_go_zo n . saJ -
• Ha a VállaJa,t.nál társadal- �;:;a ,szerre=e ne, • •  s . ,_.,rni sze_ rve ez or_ .. . . . k t I t f gyelem 1 k '-~zzá · l t tt káoo gy sz n tar·to· oszlop re'szére lehet 4 kedésben dolgozó nők problé- ságos ove e ese, , 1 .. • . b' o'd",ol kell alald- ' anna ,  •=7 Jaru asa. . vege . A szo - s u e , , -

ák á lt h l zetuk , állal t ,. es , , .. , ez e es-e e me e e y I lt kr vala 
mi ir = 

1 
t '  k d' 1 gt't lét il en me' ter mély munkago··dröt kiás- máival foglalkozó 11. Nemzet- , mel kizs m nyo e Y • 

tani, m� a ;' , a ossz� A_ letszam?_s�ke'.1-tés elle�e7; problémák esetén meltőzni ni. A gödörásás munkaigé. közi Szakszervezeti Konfercn- re és anyag vo u .. !'• .. 
• 

do1g,owrnak lets.záma m€1gh�- tovabb működő társadalmi bi- keU nyessége az új berendezés se• ciát 1963. október 14-től 19-ig I mint azokra a megkulonbo��---
ladja a 100 főt, azonban egyes 1·óság határozatainak érvényes- ' 

gítségével egyötöde a kézzel tartják Bukarestben. , tésekre, amelyeket veluk 
vidoo telephelyeiken a dolgo- sége a feroti okból nem vitait- A tvr. 16- §. (1) bek. és a 

, k . . szemben gyakorolnak. UJ l�_n• 
zók létszáma 100 fő alatt van ható. SZOT-határozat 18. pont- végzett munkana · 

A konfere�cia . célJa az V, dilletet fog adni  a nemzetko�i 
_ vidéki dolgozó ügyében a ja értelmében a nyhlváinosság --------- Szakszerve�eh V,�gkongresz- mun kásosztály egységes akc10• 
táJ:sadalmi bíróság tárgya1ását • A tvr. 4. §. (2) bek. sze- korlátozása a teljes k.izárásig sz�s elemz":"..ének es hi!-táro�- jának, amelynek célja, hogy 
hol kell megtartanii. a kixzpont- rint a vá11alat ig;azgatója terjedhet? Kétszíntú tarnak alapJan meghatarozm a ld . ' k  ői munkaerő 
ban. vagy a telephelyein? köteles a társadalmi l>íróság A nyilvánosság korlátozása 

, t· k 'k 
dolgozó nők érdekében kifej- mego , l� a 0

1 , ők ·o,-, m•0köd" c·--s.•1- s-'"--�ges anva"; ku··1;;,,.,xs~n •--'-kolt esetben a VOSU 1 OCSl tendo" szakszervezeti· teve· - 1 prob!emat. a do gow n J 
Ha. a vá!lalat központja.ban � .�Cl �,. '"""""" . J .,. v•~ < ,,......, 

k 
Ó • - 'k e·s euyéb fel•-'-te'el<et b1' --+~-1'ta teloos k1Z' ára'.,.;n teriedhet. , - , . kenyse'g 1' ránya" t. 1 gainak védelmét és azok i-tár,nda!m,· bír sag mu ködi . ., v: " """"' - ,~ """ , A zt á liáb I ar~• - . K . ,, "- 1 _, __ __._.. us r an, az e ov � t . tését é� egyes vidéki telephelyeken ru, erw=, hogy e ,öt==u.- A Tekintettel arra, hogy a forgalomban egyre több két- , A konferencia rá fog mu- eriesz · . . tarsadalmi b!róság al.a.kitásá- ség m�">ZE>I7:ésének _ t�kin1he-- V szakszervezeti bizottság szintű vasúti kocsit használ- 1 tatni arra a fejlődésre, amely- \ A konferencia nyitva áll 

nak feUéte-lei hiányoznak. he- tő-e, ha az ig-;azga'-? rndokolt csak havon,ta ülésezik, a szal<- nak. A vasúttársaságok így az utóbbi években gazdasági, , minden szakma, bármely kon
lyeselni kell a telephelyen tin'- esebben (.S�OT-�a<tár<?zat 1•6-l szervezeti bizottság nevében próbálják növ�lni a _ �lte1;helt szociális és poli_likai téren be- J tinensről jövő, a különböző 
ténő helyszíni tárg!Jllllás tartá-

l 
nem or..gedelY;:Zl a tái�alás- az szo-1.itkáT jogosult-e az vasútvonalak atbocsato kepes- kovetkezett. _Szamot vet azok-

1 gazdasági és szociális viszosát. Az a cél ugyanis, hogy a nek, �lLrukrudooen val? ��- ügyet tá,rsadalmi bíróság elé ségét, anélkül, hogy kénysze- kal a p�oblemákkal, amely a n ok között élő nők delegá-
tárgyaláson az érintett dolgozó 1;élr_tásá_t, :=agy a_táu:gyalas ��t vinni, vagy esetenként össze rülve legyenek új vágányokat monopóhumoknak a dolgozó Y 
közvetlen mimkatársai vegye- eraekJ.ooo, szétszórt , vidé'ki kell hívni a szak„<a:ervezeti bi- és peronokat építeni. tömegek életszínvonala ellen I tusa! el�tt, szak�zerv_ezeti ho
nek részt, akik őt és a cselek- munlkahelyek� _do1gozák;Ia:;< _a zabtságot? A kétszintű személygépko- intézett támadása folytán be- v�tartozasra valo tekintet né!• 
ményt .itb. közvetlenül isme- váillailatboz . t�rténő beszallilá- Az ügyeket a szakszervezeti

\ 
csqk zárt előterének magassá- következett. kül. 

-ri.k sá:hoz megtiltJa a vállallat ren.- bizottság terjeszti a társadal- ga a rendes személyperonok 

•

. 
A .ben állaruló delkezésére álló g,épkocsi mi bíróság elé, ezért ha adott szintjén van. A kocsialvázak A konferencia napirendJ·e meny_, , 3/' , igény1bevételét. stb. Tová>b:00 esetben az előterjesztésről alacsony elhelyez:ése a ke-.. dolgozok letszáma _lOO al� 1 kérdés. hogy az ilyen mulasz- dönteni kell, össze kell híV71i a rékpárok köz.ött lehetővé tecsok½,en , meg kel�:� �zwitetni 

I 
táoolk miatt - mivel ezeket a szakszervezeti bizottságot. A '

\ 

szi, hogy ebben a hosszúsága tarsadalmi 11:>H�a,got, ha vállalat iga�tója követi el - szakszernezeti demokrácia és ban két személyszalont he-1gen, mely szerv koteles ez vam.-e helye a ha,gyományos á f 1 t A irá,n·t intézkedni? Toválbbá ;;,,,,és,zi inté2ik:edésnek• 
lcoll,ektív vezetés elvének is l!Z lyezzenek el egym s ö ö t. 

ilyen esetben a tová>bbműködő -= · felel rrwig. kocsik befogadó képessége 278 
társadalmi bíróság határozatai Azt, hogy a, váLlalat iga.zga- (Folytatjuk.) utas, 
érvényesek-e? tójá,nak a társadalmi birósá-

Könyvek között - emberekkel Munkásvédelmi örök ankétja Hatvanban 
Kellemes neonfény árad a kú,e!.őadlut ta-rtanom a gicmná- Mintegy 60 dolgozó vett I felelően megvilágítva. Ahe-

t d · zók · ""um..,·n. Kaphatnék ehhez részt Hatvanban a munkásvé- 1 lyett, hogy javítottak volna a vasu as o.go szeren= - ""' 
delmi örök ankétján. Kerepesi , helyzeten, a meglevő villany-klubjának könyvtár helyiségé. iroda:l1nat?  Pálnak, a megyei bizottság I oszlopot is eltávolították. ben. Kölcsönzési idő van, Az Természetesen! S a könyv- munkavédelmi felügyelőjének örömmel vették a dolgozók, asztal előtt többen váral<oz- táros leveszi a polcról az Új l)c,;zámolója után kialakult 

I 

amikor a „K"-bódéhoz az ivó
nak. A könyvtár önkéntes magya.r Le:rilkon 6. kötetét, A vita alapgondolata: a szakvo- vizet bevezették, valamilyen 
irermek „aktívái'" nagy igye- könyvtáros tudja, hogy a do!- nctli vezetők nem tartják szív- oknál fogva· azonban, a vizkezettel keresik ki a törzsla- gozókat mind jobban érdekl ik iiguühi-ek a mun1c1.svhfelmi csar>0t a közelmúltban lesze-pokat a leadott könyvek visz- a ,természettudományos és őrök által jelzett hiányosságok relték. szavételezéséhez. A könyvtá- teohni:kai ,kérdések. Igi·ekezett I megszüntetését. 1 A fűtőház fürdőjében a nem 
ros az olvasókkal foglalko- beszerezni ennek megfelelő 

1
, Néhány példa a hozzászólá- �e�felelő takarí�s miatt, _a zik, �egíti őket a könyvek ki- könyveket is. Bán András, a sokból. • torott szapp�ntarto m�gseb�s1-v�.Mztásába,i. . távközlő és biztosító berende- 1 A kocsijavító fiókmúhely \ tette az egyik _dolg?zo _karJát. 

,
Csu.t<>Tás Mártoiinal, az ál- .rksi i;zolgálat dolgozója leg- 1 rőptet6je nincs kivilál}it11a. A szappantarto_ . azota ,s ott lomás kereskedelmi állomás- utóbb a Term.észettudományi I Emiatt a tolatást végző sze- van, várva az uiabb áldozato-fónök helyettesével beszélget. zsebkönyvet kölcsönözte. Jac- mélyzet éjjel balesetveszély- 1 kat. . . • .. . - Hogy tetszett a könyv? k6 János raktárnolwt a lélek- nek mn k itéve. Ugyanitt a 

1 
('>- munkásyedel�i orok ki-

- kérdezi a könyvtáros. tan és az orvos:udomány ér- szersz{lmok. b;ikok, a közleke- {eJez�sre Juttatták, __ ho�y 
Csutorás elvtársnak az volt dekli leginkáb-b. dő utakon szanaszét hevernek. , gyakrabban lenne 

_ 
szuk�eg 

e. kérése, hogJ' szerezzék be 
De a szerencsi vasutasok kö- Az állomás termelési tanács- !l_Yen ank�tra, s_ azokr� elvi!-r

részére a VilágtörténeLem első .. 1 
. 1 töb' b . . d .

1 kozá•án szóvátették ho<tv a I J
ak a szal, vonall vezetoket 1s, 

kötetét. zu 1s eg en a szep,ro r, - . , . , , . , o. 
mat keresik. ZeLényi r.stwin repavaganyok mncsenek meg- M. G. 

1, A dol.gozó nők részvétele a sza.kszervezetek azon h4r
cában, amelyet a Szaksze-rveu-ti Világszövetség V. kongres.szu
,,a áital elfogadott a9ccióprogram megvalósításáért a viszon'!/-Ok 
mai állása 1nellett folytat1Jak és amelyet a kapitalista monopó
liumuknak a női munkaerővel szembeni antiszociális és meo-

lcüiönböztet,5 politiká,ia ellen vív11a.k. 
2. A gyarmati vagy fiiggetLemkgiiiket most elért dolgozó 

nők szerepe és segítsége a szakszervezetek azon harcában, ame„ 
lyet a gyarmati rendszer teljes felszámo/,ása,, valamint jogaik 
megszerzése és kiterjesztése érde�ben folytatnak. 

3. A nők széleskörű. toborzása és megszervezése a szak
szervezet.-:kben a.bból a célból, hogy tevőlegesen vegyenek részt 
a szakszervezetek életében és iTá.nvltásában. 

Vasúti tűzjelző készülék 
A szovjet vas-u.ta,k:rulJ. a kö• hati:sára a relé működésbe 

zelmúltban bevezettek egy lép, a szerkezet üzembehelye• 
tűzjelző készüléket. A készü- zi a telefont, ame.lY. _;1�t.Qm<1ti-. 
lék automatikusan reagál a kusan kapcsolja a tüzvédelml 
legkisebb h<'mlérséldet-emel� állomás számát és riadót je
k€désre vagy füstre. Ilyenek !ez. Ugyana'klkor a tűzvédelmi 
esetén a készülék vészjelzést állomáson és a raktárakban 
ad a legközelebbi tűzvédelmi elhelyezett jelző készülékek 
állomásnak. riasztják a szolgálattevő dol-

Miből áll a készülék? Kö- l gozókat. Az idén számos ilyen 
zönséges telefonhoz egy kis 

I 

készüléket szerelnek fel a 
automatikus szerkezetet erő- szolgálati helyeken és a javító 
sítenek. Ha a hő vagy a füst műhelyekben. - Nagyon köszönöm 

halljuk a választ - érd>e'lcló- \'ez.énylótiszt a maigyar k1asszi- · �'''''''-'-''-'''''''''''-'-'''''-''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�� 
dés.se! tanulmányozom a kötet Jrusokat, különös('n Jó,ka.it ol- � 
gazdag anyagát. vassa. Ezen az estén is itt van � •• 

b újabb könyveket választ. Bon-cs�r Dán_iel vor:atvezet_5i � Ot n,,, p F:ranciao:rszig an 
van miből. A könyvtárban �s Eros Andras kocs1rcndezo. � «:11-
2500 kötet áll az olvasók. ren. Ők a legszorgalmasabb ol- � 
delkezésére. vasó'k !közé tartoznak. _ � A francia vasutas szakszervezet ko.tl{lTesszusát ápril.is 

Kls,s Dáni.el ellenőr kerül Az új könyvek általaban �  9-12. között tartották. A kongresszusra megh.ivt<ik a magya.r 
&orra. A Vasú1forgalmi Tech- egy napot sem töltenek a pol- � vasutMszakszervezet 'képviselőit is. A meghívásnak eleget tud
nikum ham,adéves tanulója. cokon. Aki először megkr;;-ja � tunk tenni, mert - számu11-kra szinte érthetetLeniU - meg
Nagyon megörült a József At- •·és elolvfuSsa, elmondja a tob- � kaptuk a beutazási vízumot. A kongresszus négy napig tar
ti1.a kötetnek. Azután Petrik bieknek, hogy érdemes kézbe � tott. Ezenkívül egy nap állt rendelkezésünkre ismer�d
Val.fria. ginmazjsta adja eli'i 

l 
venni és az olvasók mar előre � 1li a párizsi élettel. A 11.€gy nap elegendőnek bizonyult a fran-

kérését : lefoglalják ezeket. � cia 1.'asutcwok életét, harcát, harcuk sikereit, közös és egyéni 
- Az ürrepü1.ésről kelien.e N. P. � problémáit megii,'ffl€1'1lí'. Az egy nap azonban a párizsi életről 

� � � •. ....- . ~ ... � csak vázla.tos áttekintést nyújtott. 
� 1958. júniusában - egy hónappal De Gaul'le hatalomra ke-
� rülése előtt - cLelegá.ciónk egyik tagja már járt Párizsban. 
� Volt tehát összehasonlítási alap az azóta bekövetkezett válto-
� zásnkhoz. Az idő rövidsége mellett természetesen a cikk ke
� retei is határt sza bnak a részletes beszámolás lehetőségeinek. 
� 
� 
� 
� 
� 

PÁ B ZZS 
� Ha valaki gépkocsiba ü l  é s  áthajtat a városon, szinte sem• 
� 11ü változá.s nem ötlilk szemébe. Azt a lüktető várost talái;a, 
� melyet 1S58-ban látott. Változatlanul hatalmas az u tcai for-
� galom. �l rendőrök -, vagy ahogyan a párizsi népnyelv netiezi 
� őket, a „fUccek" - nagy ügyességgel állnak helyt a forga-
� lo·mb, 1, A békés járóke!ö nem is gandolná, hogy a párizsi 
� póLgárok s=emébe11 az elegáns Tendőrök 1nilyen ellen.sze11vnek 
� .,örvendenek", Ezek a jól vasalt fiúk fék:telen brutalitásukról, 
� goromba.&á.gukról híresek a párizsiak körében. 
� A felületes nézelődő is láthatja, hogy Párizsban három em-
� ber közül kettő kil lföldi. Itt minden az idegenforgalom szol-
� gála,tába van állítva. Változatlanul sokan keresik fel a� első 
� párizsi világleiáDUtás ittmaradt emlékét, az Eiffel-tornyot. (Töb-
� ben Le is t'.granak e „11épszerú", az öngyilkosok számára nép
� szerű helyről.) Nagy tömeg hul!ám,,--ik a Mantmartren. a 
� Place-Piqualon. a. Cha1nps-tlysées, a Louvre körül. Hangosan 
� kinál.ják portékáikat az alkalmi árusok. Kíváncsiak hada állja 
� körül a Szajna-parti festöket, muzsikusokat. De szemrebbenés 
� nélkül hagyják ott öket, ha - produkciójuk díját kérendő -
� lei·ett sapkával, vagy fatányérral járják körbe a kiváncsisko-
� dókat. 
� A gépkocsi ablakából - amely talán a leglassúbb közle-
� kedési eszl,;óz Párizsban. -, láthatjuk, hogyan fiatalodik a vá-
� ros. A hosszú évtizedek alatt lerakódott port, szennyet, ötletes, 
� a t•ízágyú.khoz hasc-n!ó instrumentu.molalcal távolítják el a köz• 
� épüLet.ekről. laJ:óllázakról. Fehéredik. fiatalodik a Louvre, a 
� hatalmas forgalmat lebonyolító pályaudvarok homlokzata ,a 
� St.-Denis kapu. 

A • - Is 1 'I ti f" ··ks · múhelycsamokában � , . , k . " keleti muszaki kocs zo ga a o_no eg_ , 1 - "t A �  Megtalálhatók a panzsi 11tcan az utcai aruso is. 
n��Y hoz'.<áértéssel �égz!k a szemely;"ocsit. ��

v 
zsf.:Ja

l 
· a I Kis. mozgo bo:tjaik  kira'katait fortélyosan rendezik. Kórusban, keven .. e�y részle_G'l:i��gas __ Bak kocsi ��

e 
1. 

e� 4 d�1:'a\bó1 luö � harsány haugan klnáljá.k a LegszéLesebb választékú áruikat. 
lutó�uro! az l�ki-,ele

b 
vlllamtf e:'�,��: kézieröv

e
l végeztél< � Ugyana!y'l.n n<'héz megszabadulni tö!iik, mint az Ecseri piaci cmelocsoportot ket em er eze _. � magyar kollégáiktól. Látszóla.g tehát minden Tendben van. ezt a muveletet � , . , 

lliCDl7'Ö Károly felv.) > Konjunktura, prospentas. 

De szálljunk ki a gépk.oc:ri,bál és -Mzzü. nk körül tüzeteseb
ben. Mit1denekelőtt szembe tűnik, hogy a kirakatokban már 
nem láthatélk a csillagásza.ti számok. De GaulLe bevezette a 
.,kemény" frankot. 100 fra.nkból egyet csináltak. A kira.kati · 
árcédulán most 15 OOO helyett 150 fra-nk szerepe!. Azaz még
si:-rn, Közbejött valami. A 100 frankosból I frankos lett, de az 
1 frank n,em ér annyit, mint az 1958..as 100 fra11k, Jól látsZik 
ez az élelmiszerárakon. de talán 1nég jobban a vendéglátóipari 
árakcm. Egy menü 1958-oan 950 frank volt. Ma ugyanabban 
a száUodában, ugyanolyan menü 16 új, aza.z 1600 régi frankba, 
kerül. Ha tudj1'k. hogy 1 franJk kb 5 forint. alokor látjuk, hogy nem olcsó mulatság egy egyszerű ebéd Párizsban. 

Természetesen ez a drágulás a kirivóbbak közül való, meri 
!'!em minden drágult ilyen mértékben. Sőt van olyan árucikk. 
ami egyáltc!.án nem. drágult. olcsóbb azonban semmi sem lett. 
Ha ehhez hozzá.vesszük, hogy a bérek ez alatt kb. 8 százalékkal 
emelkedtek, áz általános árszínvonal pedig 20 százalékkal 
"lőtt, ak!k>.· láthatjuk, hogy az életszínvonal kb. l l-12 száza• 
iékkal csökkent De GaulLe uralomra jutása óta. 

Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt hónapokban nagymé. 
retú sztráj\;o,c i11dultak a munkásság és az alkalmazotti ré
tegek életkörülményeinek romlá.sa mia.tt. Emellett következe
t= politikai cé!ok is megtalálhatok a követelések között. 
Az eLmúlt években az éLetszínvonal emeléséért folytatott sztrájk.harcokat füszekötötték az a lgériai bé·ke jelszavával. Most a személyi hatalom ellen, a demokratikus szabadságjo• gokért, a fasizálódás ellen. a. demokráciáért fol11fk a harc. 
Hogy e;zt láthassuk. senkivel sem kell beszélni, nem kell a te• 
Zevíziót megnézni, a rádiót hallaatm, az újságot olvasni. Pontos 
helyzetképet lkapu11k, ha a fala.kra tekintünk. Az egyik �lyen 
régi felirat: ,,Szüntessék be az imperialista háborút Alaériá. -ban", .,Békét Al{lériának'', ,,Függetlenséget Algériá1Jak". A 
má.si1e helyen új felirat hirdeti: ,,E:ljen a demokrácia", ,,Le a személyi hata!-Ommal". Számtalan helyen éltetik a kommunista pártot, vagy a pá1't vezette harcos baloldali szakszerve;zeti mozgalmat, a CGT-t. 

Erről árulkodtak a;z utcák, e-rről beszélt Párizs Amiről a 
párizsia.,le beszéltek, az is ezt igazolta. A párizsiak. de n11uaod
tan állíthatjuk, az ország vasutas dolgozóinak hangját a vas• 
utasszakszervezet kongresszusán ismertük meg. Ha azt állit
juk. hogy Párizs érdekes, izgalmas és beszédes volt, akkor a 
kongres,ziisról - melyen az egész országból 1500-nál több kül• 
dön vet� rész• -, azt kell mo;ndani, hogy lendüLetes, haTcos, 
bátor é• szókimondó, lelkes és egyben lelkesítő volt. 

A francia. nép közismert temperamentumáról. Lelkesedésé• ről, forrada!mi ha.qyományairól. A nagy francia polgári forra
dabm és a párizsi kommün hagyományai élénken élnek a franr.;.a népben. Ez a kongresszus is azt a mély meggyőződést 
keltette bennünk, hogy a nagyszerű forradalmi hagycm,inyo'k 
lángja fennen lobog. Hogy a hitleri fasiszták elLen felkelt pá- , rizsi nép, a francia nép, mindenkor kész felkelni, harco!ní, 
ha a dPmokratikus vívmányokat bármilyen tárna.dá.s éri. 
l\Iielőtt a kongresszusról részletesebben is elmondanánk él-mé• 
nyeinket, ezekben a gondolatokban foglalhatjuk össze legfon• 
tosa'Jb ben.yomása.inkat. 

Dr. SopronJ ,Jó:uef 
(Folytatjuk) 



• MACYAR VASUTAS 

.Vívok a merlegen 
'1 Június 8-16-ig a vív&: 'Jették birtoku.'l(Cba a Spart
.,,a-rnokot. Ebben az ido"ben llerült lebonyolításra az or$ágos felnőtt egyéni és a csa�tbajnokság. A lküzdelemrozatban a BVSC vívói is diultak. agy várakozással itekintetaz idei bajnakság elé. is :ilnlkább, mivel t.ór-1Ívó1nlk jó formát mutattak a !korábbi versenyeiken. Meg, ...,.,, azt illeti, a csonbán is 
�lt mit lk.wörill!lli. hiszen ismeretes, hogy egy évvel, ezelőtt legjobbjaink mérsékelil!n S2JerepeLtek a magyar )lajm:,kságon. A !kezdet na,gyszerúen si!keút. Férfi tőr egyéniben három versenyzőnk is bevereked1e magát a legjobb nyolc közé. Tavaly ez csak Kamwti Kalm&U L:itmó 
J enórnek sillreriilt. de akikor ó ...,._,,, iS ai ötödik helyein !kötött lki. ELelldromos .... v.uw. a Dózsa A Kamuti fivérek a [egjdbb . látszott legerősebb ellenfél:m70lc !között is ruigysrerúen nek. Végül a BVSC az OSC vívtalk:, Laci például veretle- ellen vérzett el. Pedig � csaniil végzett az eJ5ó helyen, pat már 7 :4 BJI'áeyban 1s vebátyja, Jenő mögött. A BVSC zetett. Az � vívói azonban hanmadiik versenyzője, Dunai ne;mcsalk lkiegyen!Jtettelk, �aa ötödik helyen végzett. nem e,gyenl-'> gyozelemarany � A csapatban már !koránt- melle;t jobb . találatar�al sem !kísérte ilyen szerencse a \ a gyozelmet is megszerezték. 
BVSC tórvívóit. A négyes Ezután magára talá1t a csadöntóben bejutott csapatok, pat. A Dózsát 11 :5, az Elektaz u. Dózsa, az OSC és az =t pedig 11 :2 arányban 

Világbajnoki bronzérem 
Rezná.k Jánoi, a Ceglédi VSE többszörös válogatott nehézsúlyú birkózója a birrlkó-

zást 1947-ben Cegléden kezdte. Tehát már több mint másfél évtizedes versenyzői múlt van a háta mögött. Ez alaitt a magya,r válogatott tagjaként 

bejárta a f.él világot. Az ollimpiáikon és a vilá�ajnolkságokon többször ért el helyezést, a dobogóra awn'ban az idei szófiai birkózó világbajnokság kivételével nem sikerült feljultnia. 4 bqhl;ir főyárosbl!P sem bízott · abban, hogy a szokásos negyedi.k vagy ötödik helynél jobb eredményt ér el. Hiszen ezen a bajnokságon is ott volltak a vdlág legjobbjai. Reznák János ezút,tal is derekasan helyt áil.lt és silkerült bronzérmet szereznie. A Ceglédi VSE birkózószakosztálya az eltelt évek során solk neves versenyzőt adott a magyar birlkózó sportnaik. 
Gál József például 1950-ben 
Stookholmban könnyűsúlyban nyert világbajnokságot. Sol
tész László 1952-bem nehézsúlyban főiskolai világbajnokságot nyert. MO<St Reznák növelte tovább a ceglédi birkózók hírnevét. A si,kerhez gratulálunk. S reméljük, hogy Reznák a tokiói olimpián is ott lesz a legjobbak között. -vi-

KERESZTREJTVÉNY 

Vízszintes: 1 .  Az Qzeml demok
l'Acia fóru1na. 12. Nem anyai. 13. 
!t1me. 14. Emelkedett hangű lírai töltemény. 15. Okozat szül6je. 16. 

üllő mássalhangzói. 18. EgyesU--
• tbe tömörült. 20. Csapadék, 

-'!évelővel. 21. Eper fele. 23. Nagy 
1dény. 24. Kevert kar. 26. Bajt 
siná1. 27. Dúsgazdag. 29. Vajon 
,.,.,.? 31. lrta vala. 32. Mór (1828-

1899) fest6. F6Icént történelmi 
festményei nevezetesek. 33. Világ
egyetem. 35. Azonos mássalhang
zók. 36, BetQpótlással utól. 37, 
Majd ketten, 38. FUrdőalkalmatos
ság. 39. Római 105-0. 40. Heves me
gyei község. CI. Lop- . . .  , vándor
ló tó Turkesztánban. 42. Vés a 
szélein. 44. �ra. 45, Novgorodban 

gyóztélk: le. De mivel az OSC a Dózsával szemben is győztesen került ki a talá1koz,ö... bál, megsrereztÉ;k a bajnoki címet. Női t.óroen is három vasutas versenyző, Székelvné, Bóbű és Szabó került be a legjobb nyolc lközé. Itt meglepetés Kovácmi.é kiesése. Versenyzóin!k a dönto7:>en !közepesen szerepeltelk. Szék,ei/,y'né a negyedik, Bóbts a hatodik, 
S2lalbó pedig a nurolcad'ik helyen végwtt. Csapatban a n� megismételték a tavalYi eredményt, az OSC és az U. Dózsa mögött ezúttal is a hanna<lik helyen végeztek. Kard egyéniben dr. Mendelén11i Tamás képviselte a BVSC szmeit a nyolcas dön.tőben. Itt hármas holítverseny aJ.alkul t ki az élen, s a sorrend CS8lk lké�es újravívás után dőlt e'.L. MendelénYi Ková:cs Attila és Szerencsés mögött a harmadik helyen végzett. Igy néz ki vfvótnk mérlege a magyar bajnolk&ág tükré,. ben.. Ez a mérleg a tavalyjnál ugyan jobb. de kis s.z,e-. rencsével több bajnokságot is nyerhettek volna legjobb vívóink. (vl) 
Megdicsérjük . . .  
: : . Tapolca állomás dolgozóit, akik Sibik Jánosné elveszett személyi okmányait viszszajuttatták tulajdonosának. : ; • óvári István orosházi bi

zalmit, aki 15 éve látja el köz
megeléged4S1'e futíléeíoj.rt. 
Emellett pártbizalmi tisztslget 
is betölt, s lelkes terjesztője 
lapunknak. 

: . .  Szarka István műszaki főintézőt, Kárász Bertalan műszaki főintézőt, Kulk Gyula kertészt, Bérci István műszaki fóintézőt, Boros Lajos és Papp Sámuel pályamestereket, akiknek irányításával szemet gyönyörködtető külsőt kapott Alsóőrs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő állomás környéke. : ; . Tihanyt Zoltá-n szegedi 
gyorsraktári átme-nesztát és 
brigádját, akik má;us 16-án 
kocsihiány miatt egy meszes
kocsit kitisztítottak, hogy a. 
gyorsárut továbbíthassák. A 
kimosott kocsiban elküldött 
áru között export cípőkülde
mény is szerepelt. 

-.an. 47. Belső szerv. 48. Német 
személyes névmás. 50. Ez a palota 
Róma egyik leghíresebb épülete. 
52. Arab bíró. 53. Becézett térti.
név. 55. Portugál világjáró (1450-
1500). 56. Azonos magánhangzók. 
57. Vigyázó. 58. Kép, 59 • • • , step: 
egy lépés (angol). 60. Német ke
resztnév. 62. Forint, rövidebben. 
64. Helyhatározó szó. 65. Nem alul. 
67. Káin a közepén. 68. Nem kül
földi. 71, Mezei. 72. Nyári ruha
darab. 

Függőleges: 1. Kiváló szellemi 
képességa. 2. Mint vizsz. 21. 3. 
Odahelyez. 4. Az elveszett para
dicsom írója. 5, Folyadék. 6. Kö
tőszó tárgyraggal. 7. A szakszer
vezeti demokrácia egyik fóruma. 
(A 18. kockába kettős betü.) s. 
AllóViz. 9, Neves magyar költő. 
10. Indulatszó. 11. Gyalogcsapat a 
rómaiaknál. 17. Végtag. 19. Világ
hfrG mesemondó. 20. Vonatkozó 
névmás. 22. Ver, népiesen. 25. Ré--g! armérték. 28, .tu egyik oldal. 
29. Szélhárfa. 30. Eplle)Jflzla. 33. 
Főzelékféle, 34. Lakat, 37. Ady 
kedvenc városa volt. 40. Vissza: 
szögbeosztás. t,. Bibliai bajós. 42. 
Ovó. 43, cstgavonal. 45, önfertő
zés. 46. Gésa páratlan betűi. 47. 
l!:neklő hang. 48. üveglemezre ra
gasztott, áttetsz6, színes lrepe!k. 
49. ókori olasz tartomány. 51. 
Folyó, spanyolul. 52. Kellemetlen 
fza. 54. Pusztít. 56. Német 11. 61. 
AJu!. 63. Gyom. 66. Utötte vala. 
68. Téli csapadék, 69, z. 0, 70. Fa 
része. 

Beküldend6: vlzszlntes 1, függő
leges 7. Beküldést határidő: július 
10. Az eltizff keresztrejtvény he
lyes megfejtése: Békekongresz.. 
szus, Leszerelést hónap. 

Könyvei: nyertek: Leher Ernő', 
Bp. XI., Fegyvernek u. 56. fszt. 
3. Német Kálmán, Sárvár, Bajt! 
elágazás. Temesváry IstVán fc5int., 
Bp. VI., Lenin krt. 122. BVKH . 
IV. oszt. Baki Elemér m. :felilgy.; 
Szombathely, MA V Igazgatóság. 
Vörös Gyula, Bp. xn., BöszörménYi u. 30-32. IV. 2, 

Nyugdíjas vasutasok pihennek 
a Balaton partján 

Egy évvel ezelőtt már jár- , harcosa. - Oszintén izólva tam Balatonfenyvesen, szak- engem is váratlanul ért, amiszervezetünk Kölcsey utca 18. kor közölték velem, hogy a. szám alatti üdülőjében. A ked- feleségemmel egylltt mehetek ves csendes gondozott kis üdülni a Balatonra. üdülőben akkoris, akárcsak Szinte megfiatalodtunk a most nyugdíjas vasutasok pi- két hét alatt - tette hozzá hentek. huncutul a kackiás bajszú kis - A vendégek ma a Csiszta öreg. 
forráshoz rándultak ki - ezzel fogad Buzgó Jánosné az üdü/lő gondno!lra ,-. De ebédre 
visszajönnek, akkor lehet ve
lük beszélni. Az idén május második felében kezdődött meg Balatonfenyvesen és szeptemberig tart a nyugdíjas vasutasok üdültetése. A kéthetenkénti turnusokban 8-9 nyugdíjas és felesége pihenhet a magyar tenger partján. - Az öregek flilgyon Jól 
érzik magukat Fenyvesen mondja Buzgó János, aki ma-ga is nyugdíjban van már. -
Itt nem zavarja őket semmi, 
nyugodtan kipihenhetik ma
gukat. Ha valakinek nem ízlik 
a Balaton vize, a kis vasúttal 
fillérekért elutazhat Csiszta
pusztára, ahol flilgyszerú hévi
zes fürdő található. A csiszta
p-usztai forrás vize vetekszik 
Hévizével. 

Köszönet 

a szakszervezetnek 

A vendégek délután két órára érkeztek vissza. Időközben az ebédet is elfogyasztották a Vigadó :ttteremben. Az üdülőben ugyanis nincs lehetőség a főzésre. Az étkezés költségeit szakszervezetünk fedezi. Az üdülés tehát teljesen díjtalan az öregek számára. - Hogy érzik magukat? -tettem fel az első kérdést, e.mint valamennyien összegyűltek a társalgóban. - Nagyon jól - válaszolta a 75 éves Zsálc László. - úgy 
hiszem társaim nevében is be
szélek, ha azt mondom: ezért 
a két hétért, amit itt, ebben ti kedves kis üdiL!öben eltölt
hettünk, hálás köszönettel 
tartozunk a szakszervezetnek. - úgy oonl . . •  - helyeselték többen is. - Nagyon jó érzés szá-
munkra, hogy szakszerveze
tünk nem feledkezik meg ró
lunk, nyugdíja.sokról - vette át a szót Kislégi Imre, aki feleségével együtt töltötte napjait Fenyvesen. - Abban az 
időben, amikor mi még fiata
lok voltunk, meg sem állhat
tunk ezek előtt a grófi nyara
lók előtt. - Én az alsógödi -nyugdíjas 
csoporthoz tartozom - szólt közbe Németh Pál, a Dunakeszi Járműjavító egykori kovácsa, a munkásmozgalom régi 

VÉSZTŐI GONDOK 
Vésztőn egy-egy termelési tanácskozás, vagy társadalmi megmozdulás nagy gondot okoz, helyiséghiány miatt. Az oktatóterem mindössze 35 ember befogadására alkalmas, de csupán a forgalmi dolgoz.ók száma 114. Megoldaná a problémát, ha a gazdasági vasút volt mozdonyszinjét a MA V kezelésébe adnák. Ugy véljük, erre rá is szolgálnak a vésztőiek, hiszen termelési eredményeik mindenkor számottevőek. Boldizsár Gyula Békéscsaba 

Mivel töltik idejüket ? No, de hadd mutassam be a két hét alatt összebarátkozott kis kollektíva többi tagját is. A 77 éves Szabó Sán
dor, aki 50 évig szolgálta a vasutat, szintén feleségével együtt töltötte itt a két hetet. A felsoroltakon kívül 
Sztojka István és Zászlósi 
György tartozik még a 9 tagú kollektívához. 

- A nyári üdü�őszezonban a Budapest Keleti-pályaudvarról induló Borsod-expressz szerelvényében Jósvafő-Aggtelek áillomásig mindennap közlelked.ik egy közvetlen kocsi. Miskolcon nem kel!l átszállni az utasoknak. Az aggteleki barlangvidékre utazók részére 33 százailé'kos mérséklésű menettérti jegyet biztosít a MAV. 
- A korszerú technológia al. kalmazásának elterjesztésére, múszaki tanácsot alakítottak a záhonyi vasutasok,. 
- :E:vek óta jó a kapcsolat a szegedi Nemzeti Szín.ház és a vasutas Petőfi kultúrotthon ikörott. Legutóbb május 29-én a színház fiatal művészei és a kultúrobthon szirnfónikus zenekara J. liaydn A patikus című egy ..felvonásos vígoperáját adták elő teltház előtt. 
.... Filmvetítéssel egybekö

tött békegyúlést 1'endeztek 
a gyöngyösi Kitérógyártó Ov
ben. Az üzem dolgozói flilgy 
számban vettek 1'észt a ren
dezvényen. 

- Uj, korszerű rendelkezö forgalmi asztalt kapott Alsóőrs állomás. A dolgozók, különösen a szolgálattevők, örömmel vették át az új berendezést. 
- Egy szovjet mozdonyvezető önfeláddozó cselekedetével megmentette egy vasúti szerelvény többszáz utasát. A voronyezsi terület egyik állomása közelében egy lánctalpas traktor megrongálta a vasúti pályát. A személyvonatot továbbító Ny. V. mozdonyvezető minden erejével fékezett, így a szerelvényt sikerült megmentenie a katasztrófától. A megrongált pályaszakaszon a mozdony elszakadt a szerelvénytől, klis1klott majd legurult a töltés .oldalán. A mozdonyvezető életét vesztette, az utasok azonban megmenekültek. 
- Hét fiatal szerezte meg a 

szakma ifjú mestere jelvény 
aranyfolcozatát a tapolcai fű
tőházban, négyen ezüstjel
vényt szereztek. Az előbbiek 
300, az utóbbiak 200 fori-nt 
pénzjutalomban részesültek. 

� Mivel tel-nek az estélk? - Beszé"/,getiLnk, olvasunk, 
kinek mihez van kedve - "  hangzott a válasz. Németh bácsi például még a társalgóba is magával hozta 
Hasek: Svejk című szatirikus regényét, amelynek olvasásához az 1919-es Tanácsköztársaság eseményeit megörökítő 
Dicső napok című könyv elolvasása után fogott hozzá. - Nagyon szeretem a könt,� 
vet - mondja. - Most, hogy 
nyugdtjas vagyok, időm is van 
bőven az olvasásra. Amikor a délutáni órákban búcsút vettem tőlük, tovább folytatták a beszélgetést, a rég múlt idők harcos éveinek felidézését az üdülő árnyat adó öreg szomorú füze alatt. Vis.t Ferenc 

-- J6l sikerült évadzárd 
hangversenyt adott a mislcolci 
vasutasok Erkel Ferenc mű
velődési otthoná-nalc &zímfóni• 
kus zenekara, - Eredményes munkát végez Szeged állomás békebl• wttsága. A bizottság 24 aldívája az idén 65 röpgyúlést tartott. Most a béke.kongresz. szus célját ismertetik a dolgozók előttt. - Var�Hannóver 22 óra. Varsóból a napok;ban elindult az első európai! expressz tehervona,t, amely minden ra• kodási időt beleszámítva, 22 óra alatt érkezett meg Hannoverbe. A szakemberek szerint e járat rendszeres in• dítása megkönnyíti a kölcsönös áruszálli tást az érdekelt országok között. - Közlemény: A Vasúti Hírla.p 1944. évi 19, vagy 20. számának megküldéséért, amennyiben Gál-Máté Jánosról írt cikk benne megjelent, 100 forintot felajánlok. Fényes Kálmán iskolaigazgató, Debrecen, Thoma& Mann u. 57. 

Lakáscsere 

Lakásért elcserélném, vagy el-
adnám 150 négyszögöles érdi tel
kemet. Márton Klára, Abony V-1 

Dózsa György utca 4. Pest megye. 

A szerkesztőség üzeni 

Kiss Lajos Alsóörs, Tót.Ica 
Károly Szeged, Murai Gáborné 
Hatvan. Pint"r Lajos Vácrátót, 
Szentgáli István Gyöngyös, Há• 
be! György Mlslcolc, dr. Bánk
falvy Gyula Szeged, Dancs Jó
zsef Tapolca. Leveleiket lapunk
hoz felhasználjuk. 

Varga Miklós Budapest. Mu
ri,i Gáborné Hatvan , Boldizsár 
Gyula Békéscsaba, Tótl<a Ká• 
roly Szeged, Kiss Lajos Alsóörs. 
Leveleiket Illetékesekhez továb
bítottuk. 

Várfalvl Gyula Gyékényes: A 
bekUldött vers közlésre sajnos, 
nem alkalmas. 

MAGYAR VASUTAS 

Felelós szerkesztő: Gulyás János 
Felelös kiadó: Szabó Antal 

Szerkesztőség: 
Budapest VI.. Benczúr u. 4.1 

Telefon: városi : 424-184. 
üzemi . S9-77 

Terjeszti: a Népszava Lapkiadó 
Vállalat 

Budapest vu„ Rák�czl Qt 5f 
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ESŐBEN 

� - Halló, Győr állomás? Rendeljen nekem � taxit a gyorsról! Itt Pesten képtelen vagyok 
� szerezni. 

UT ASl(ÍSÉRŐ 

- Jobb, ha maga szép kedvesen elcsicsergl 
az utasoknak, houy a kocsit ki lcell sor1>zni, 

(Pusztai Pál rajzai) 



VILÁG PROLE1 ÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A SZERVEZETT VASUTAS 0OL�OZÓK LAPJA 

VU. 2VFOLYAM, 13 SZAM Ára 40 fillér 1963. JOLIUS 2. 

A XIII. vasutasnap előtt 
S zép hagyomány immáT 13 

érve, hogv a nyáT egyik 
OO&IÍTnap;a a vasutasok ün
nepe. Bennilnk-et, vasutaso
kat köszöntenek ezen a napon 
az ünnepségek szónokai csak
tlfl'II, mint az utasok h akik 
réuére szállítunk - va,gyis az 
egúz orsz�. 

a sumély- és teherszállítás 
I 

nikai szempontból is javuló I Fontos a jó v,ez,etés, de legszínvonala is. A népi demok- feltételekkel rendelkezünk. alább ennyire kelt a pontoa 
ra.tikus országok oosutasainak Elég talán utalnunk a kül• végrehajtás is. A kocsirende
nemzetközt veTsenyét a má-

1 

földröl behozott nagy te!- zönek, vaw vonatfékezónek 
sodik fr,tévi eredmények jesítményű villamoo- és Die- éppenúgy részt kell vállalnia 
alapján a MAV dolgozói sel-mozdonyokra., valamint a 1cözös munkából, a baleset
nyerték. Az ilyen és hason• arra a 100 darob 520-as gőz- mentes és gyors közlekedés 
ló eredmények büszkeséggel mozdonyra, melyeket a Szov- lcia.lakitásából, mi-nt a moztőltik el minden oosuta.s szf- jetwni6tól. vettünk. Az erő- donyvezetónek, a fOl"g<l.lmis
vét. sebb gépek nagyobb súlyú, tának, vagy az állomásfónök-Nemcaak azért köszönte

nek bennünket, meTt a vas
út nélkülözhetetlen és hasz
no., teTmel6 tevéke·nység a 
modern táTsadalomban. A kö
szöntés az embe1'eknek szól: 
11 nőknek és a férfiaknak, a 
ua&út neves és névtelen hö
sei'nek. S jeweZZii.k meg 
mindjárt az öndicséTet szán-
déka nélkül, hogy valóban el-

Am a zord tél a vasutasok tehát kedvezőbben kihasznál- nek. Sz.ocia.Usta munkaver- 1 

imieTés illeti mindazokat, 
akik becsülettel helytállnak 
ezen a nehéz pályán, MeTt 
tllllóban nem könnyű dolog 
évente sok eze,, kilométeTt 
tengelyen tölteni, mozdony
loazánt fú.leni olyankor is, 
amikoT a vasút mentén tova
tűnő falvak és váTOSok lakói 
a.z i{lazak álmát alusszák. A 
1zol,gú1at bármely teTü.letét 
ftéuük, mindenütt gondos, 
f€4111elmezett munkára és ma
gatartó.STa. van szükség a va.s
vtnál, 

számára különösen sok ne- ható szerelvények továbbí- senyünknek most minden te
hézséget hozott. A 11em várt tá&át teszik lehetóvé. Fokoz- rületen a szállítási teTvekben szénhián11 a vasutat érintette j' 1tunk kell a pál11ák felújítá- mutatkozó lemaradások fel
a legérzékenyebben. S ami- sának és javitásának üte- számolására kell irányulnia. 
kor méteres hóakadályok zár-

, 
mét is, hogv vonatamk közle- Legyen ez a mozg,a,tó ro.gója ták el orsz�nk közútjait, a kedése gyorsabb, a,o.vartala- a XIII. va.suta&naPi elókészü

vasút ma.Tadt az e{111etlen köz- nabb legyen. letünknek is. Jól tudjuk., nép
le!'edé� _eszköz, a�l11 - ha 

H
a oolaha. szU.� volt a gazdaságunk idei tervének 

nlha kicsit késve � -, de vasútnál okos szerve- teljesítése, az életszínvonal 
szállított. A vasútook cwntő zésre 17iztos kezű vezetésre további emelése ettól is fÜfXII szerepe volt abban, hegy fo- most' igozán erre van szükség: lyamatosan biztosítható tJOlt A vezetés színV011alának eme-

A 
szolgálati ágak helyes 

a la-koss� ellátá.sa, a zavar- lése hamar mer,hozza gyü- összefogásával, a har-
talan termelés. A vasutasok mölcsét a vasúti forga.k,m monikus e(lllüttműködé.s meg
a legnehezebb körülmények szervezettebb gazdaságosabb val6sításával feltétlenül kö
között ismételten bebi.zonyí- lebonyo!itásá�-al. Már most zelebb kerülhetünk céljai-nk 
tották, hogy bízvást lehet szá- készülnünk kel! az őszi for- eléréséhez. Kívánunk ehhez 
mítani :á�k.

. • , galomra. Amilyen árakat  csak a _XIII. v�sutasnap �lkalmá-

A 
z tdóJára.n nehézségek lehet, a nyár folyamán szer-

, 

b?l sok �•kert, erőt es egész-
azonban nemcsak a vas- vezend6 elószállitások kere- seget minden vasutas dolgo

utat hátráltatták, hanem az té,ben keU el:tuttatnum.k ren,- zónak! 
egész népgazdasá{,at is. Enne1G delteté3i helyükre. L J. 
következtében az első 11e-
gyedévben a tervhez képest 
3,1 millió tonna ámool ke
vesebbet száll!tottunk. Most, 
pártunk iránymutatása cilap
jan az a legfontosabb felada
tunk, hegy m4elóbb pótoljuk 
ezt a hiányt. 

„Nincs erő, amely az elnyomott népek 

szabadságmozgalmát megakadályozza" 

A vastú4snapra kénülve 
nem mulaszthatjuk el, 

hoau 1.•issui � tekintsil-nk a 
té:�!li ?l'a.\--u1ainap óta meg
tett útra . Rendkívül sok 11U?g• 
próbáltatásban voU részünk. 
A magyar va.sutasok a múlt 
évbe-n egészében véve jó 
eredményeket értek el. Sokat 
;civtilt a személyvonatok me
t1elrendszer üsége és fejlődött 

Már jelentős j,avtüá.ff ér-
tünk el a munkában a tava- Szolidaritási gyűlések a spanyol nép t6mogatás6ra 
szi hónapok folyamán, s meg- , 
van a lehetőségünk a lema- A spanyol �ép. m�1;ésé- seket" - írják a pécsi igaz-
radá-s pótlására. Ehhez tech- · r�, sza�oga1 k1v1vásá_nak gat.óság dolgozói. Hatvan ál-

támogatasara alakult swhda.. lomás dolgozóinak több száz 
ritási bizottság felhívása nyo- aláírással ellátott táviratnban 

,,Köszönjük a szívélyes vendéglátást!" 
Beszélgetés a hazánkban tartózkodó 

olasz szakszervezeti vezetőkkel 

Szakszervezetünk meghí- 1 nyes munkát végeznek, kor-
Yására június 26-án Budapest- zerú kocsikat adnak a vasúti 
,e rkezett R.enato Degli Es- forgalomnak. Eredményesen 
,asti, az olasz vasutas-szak- fejlesztik a gyártási technikát 
szervezet fótitkára, Nícola Vi.- - válaszolta N. Vitello. 
tello és Giovanni PagliaTi, az - Jártunk a járműjavító 
olasz vasutas-szakszervezet bölcsődéjében és óvodájában 
központi bizottságának tagjai. is - jegyezte meg G. Pagliari 
Magyarországi látogatásuk -, s nagyon , tetszik, m�lyen 
céljáról és első benyomásaik- gondosan, szepen nevelik ci 
ról szálláshelyükön beszélget- gyermekeket, a munkásait 
tünk a három szakszervezeti gyermekeit. 
vezetővel. - Tegnap délután fogadott 

- Köszön;U.k a baráti fo- bennünket Kossa István mi• 
04dtatást és a szívélyes ven- niszter elvtárs, aki nagyon 
déglátást, melyben a magya1 kedvesen, barátságosan elbe
vasutas-szakszervezet részesil szél{letett velünk - vette át 
bennünket - kezdte Esposti ismét a szót a fótitkár. -
elvtárs. - Látogatásunk cél· Nálunk ma még elképzelhetet
;a, hogy megismerjük a ma- len, hogy egy miniszter ilyen 
gyar vasutasok életét, tanul• barátságosan tárgyaljon szak-
m4nyozzuk szakszervezetüh szervezeti vezetókkel. 
munkáját. Ugy látjuk, erre Ug11 véljük, magyarországi 
meg is van a lehetőség, hisa látogatásunk tapasztalatai se• 
• mag11ar elvtársak őszintén gítenek majd bennünket ab• 
h részletesen ismertetik mun- ban a harcban, melyet az 
kájukat, s nemcsak az ered- olasz vasutas dolgozók érde• 
ményekrőt beszélnek, hanem keiért a tókés tulajdonosok 
• problémákról is, amelyek ellen vív szakszervezetünk -
megoldásán fáradoznak. állapította meg befejezésül Es· 

- Kapitalista országból jöt- posti elvtárs. 
tank, s különösen nagy hatás• (Lőrincz) 
111! volt számunkra, hogy itl 

Lőszert markolt az exkavátor 

mil11en közvetlen, baráti kap
csolat �•an a dolgozók és ve• 
ietőik között - vette át a 
szót G. Pagliari. - Látjuk, 
tőkéiek nélkül mennyivel Balatonfókajár-feLsó megál
lcannyebb, ,zebb az élet ... A lónál, ahol pályaépltési munká
lZClk1zervezeti bizottságnak latok fol11nak, az egyik exka
tekintélye és szava van. Mi is vátoT kezelője nemrég ijed
ezt szeretnénk elérni. ten állitotta meg gépének 

- Melyik üzemben jártak rnarkolóját. . , 
már? - kérdeztük. Még szerencse, hog11 ide1e-

- A Dunakeszi Jármújaví- ben észr�Ue: a �rkol6 
tóbcln ti0ltunk. Beszélgettünk puttonya lövedékekkel es a_k
eoyszerú munkásokkal és ve- nák.kal , 

volt tele. Az�nal er
fet6ikkel. Tapasztaltuk a kö- tesítetté'k a honvédse,get. A 
:öttti.k lev6 tudatos együttmil-

\ 
tűzszerészeJ:- gyorsan „go000;1-

ködé1t melynek szellemében kodtak a,rrol, hogy eltuntessek 
• köziÍs célok elérésére eg11e- a másodi_k �•ilágháború 'V'!Szé-
sítik erőiket. Szép és eredmé� lyes errw.ékeit, B. K. 

mán a vasúti szolgálati he- a követlkezó áll: ,.Részt válla
lyeken június 15-én és 17-<!n lunk a nemzetközi munkás
szinte kivétel nélküJ szolidari- mozgalom hatalmas arányú 
tási gyűléseket tartottak. A szolidaritási akciójából, 3egit
gyűléseken a dolgomk a pro- jük azt erkölcsi, politikai és 
letár nemzetköziség srellemé- anyagi támogatással is, hiszen 
ben tettek hitet amellett, hogy a spanyol nép ügye közel áll 
erkölcsileg és anyagilag egy- szivünkhöz." 
aránt támogatják a i;panyol A debreceni jármújavitó és 
népnek a Franco-fél.e dikta.tú- a miskolci �atóság I. osz
ra elleni harcát. tályának dolgozói tiltakom 

A gyűlésekről a táviratok táviratuk>ban Grimau elvtárs 
százait juttatták el a szakszer- özvegyének szavalt idézik: 
vezeti központhoz, kérve, ,.Legyen Julian Grimau vére 
hogy tovább-ítsák awkat az il- az utolsó, a11U?!yet spanyot
letékes fórumokhoz. or�ban a. fasiszták büntet-

A tiltakozó táviratok h::mgja lenül kiontottak". S végezetül 
az,t bizonyítja, hogy a ma- álljon itt a szerencsi dolgozók 
gyar vasutas dolgozók a leg- szava: ,,Ha a törlénelemből 
határozottabban elítélik a n� nem tanulták meg, saját pél
pek szabadságjogának lábbal- dájukon keresztül fogják ta
tiprását. Követelik a spanyol pasztalni a spanyol uralkodó 
nép legjobb fiainak szabadon- osztály bérencei. hogy nincs 
bocsátását. erő, a11U?ly az elnyomott né-

,.Szüntessék meg a spanyol pek sza.badságmozgalmát meg
nép igazi érdekeit képviseló akadályozza, mert előbb vagy 
és azéTt . bátran kiálló „haza-

I 
utó_bb, de S�nyolor�zágba.n is 

fiak kínzasát és az ellenuk al- gyo::elemre 3ut a nep 1ga;:sá
ka.lmazott 11U?gtorl6 intézkedé- gos harca." 

Korszerü, fotocellás vágógép a Jegynyomdában. A képen 
Szqvári László és Hegedűs Sándor 

(MTI Fo&o: Lajos György felv.) 

Vasutas11api gondolatok 
Felvillanó fény az éjszakában, 
Két szempár előre figyel, 
Feszült agyakban egyforma gondolat -
Száguld, rohan a büszke gyorsvonat. 

A rendezőben zajos az élet, 
Gózmozdony mellett „Bobo" tolat, 
S a tizedikről gyouitva kigördül 
Messzi cél felé egy irányvonat. 

A műhelyben fáTadt kerekekre 
Izzó abroncsot húznak r,yors kezek, 
Egy ,avitott mozdonyba szerelnek 
Pontosan bemért vezérmúveket. 

Hézagmentes pálya, a modern „integra" 
Megvalósitása mennyi-mennyi tett! 
A gépesitett vágányfektetéssel 
Er,y nehéz munka technikásabb lett. 

Csikorgó hideg, sötét, zivatar -
Mindenki ott áll mindig a helyé'll, 
A menetrend a közös akarat -
Jön-megy, száll!t szerte a sok vonat. 

Útjaik nyomán éled az ország, 
Közelebbre kerül a cél, 
Helyet változtat sok-sok termék, 
Kohók mélyén izzik az acél. 

Vasutasnapra készül az ország, 
Népünk vasutas munkát ünnepel, 
Jusson el hozzád e gondolat 
Minden egyes szolgálati hely. 

Utasok, ha utaztok e napon 
S idézitek a vonat „őseit", 
Lássátok meg, ha gondolatban !s 
A vasútnak névtelen hőseit. 

Felvillanó fény az éjszakában, 
Két szempár távolban kutat, 
Száguld, -rohan új világ felé 
Utasaival a büszke gyorsvonat. 

Koncz János 

Kozák Tibori, a szolnoki fütéiház moz<lonylakatos brigádveze
tójét mint a fiatalok fára<lhataUan nevelőjét tartják számon. 

Brigádjával egy 424-es gép esedék� viz.sgáját végzi 

(Heltl7.ci Károly felv.) 

Vasutasnapi előkészületek Debrecenben 
A zord időjárás követ.kezté-1 lések alapján e:!határozta, 

ben a debcreceni igazgatóság 
I 

hogy a XIII. vasutasnap tisz
mintegy 300 OOO tonna áru teletére ünnepi milszalcot 
szállításával maradt adósa a szervez. A cél a -személyvon:l
népga.2Jdaságnak. Szeretnénk tok menetrendszen1ség.énél a 
mielőbb pótolni ezt a Iemara- 98,7 százalék. a tehervonatok: 
dást. Az igazgatóság célfelada- menetrendszerúségénél a 71,5 
\okat tűzött ki a menetrend• százalék túlteljesítése. A ,·o

szerűség javítása. a terhelési natok terhelésében 100 száza• 
tervek teljesitése és más fel- lékoo eredményt kell elérni. A 
adatok eredményesebb végre- versenyben eddig a C-túr dol
hajtása érdekében. Debrecen gozói voltak a legjobbak ál 
állomás szakszervezeti terme- könnyen lehet. hogy ők nyerik 
lési bizcttsága foglalkozott majd az ünnepi múszak ,-er• 
ezekkel a feladatokkal. senyét is. 

A bizottság a dolgozóklkal I Czeglédi SáDdor 
tolytatott e1őzetes megbeszé- De'brecen 

Jól működik a sturov6i közös l,atárállomás 
Alig néhán11 hetes múltra ki és az a célunk, ho1111 közös 

tekint vissza Sturovóban a erővel tovább javítsuk a mun• 
csehszlovák-magyar közös kát. Június 19-én termelési ta• 
határállomás. A forgalom igen nácskozást tartottunk, ahol 
erős, de a vonatok mégis szóba kerüli már a Va.BUta.ma
gyorsan áthaladna.k. A közös pi, illetve az alkotmáni, ün• 
határállomás dolgozói min- nepi elókészület is. A terme• 
dent megteunek azért, hogy a lési tanácskozáson tíz dolgozót 
romló szá!lltmányokat a leg- fogadtak el kiváló dolgozó ok• 
rüddebb tdó alatt tovább ín- levéllel és jelvénnyel való ki• 
díthassák. 

1 

tüntetésre. 
A csehszlovák vamtasokkal Szelle Ferenc. 

baráti kapcsolatot a.lakítottunk Szob 
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„OKULTUNK A TÉLI NEHÉZSÉGEKBŐL0 

, AZ ÚJÍTÓMOZGALOM HELYES ÉRTELMEZÉSE ÉS JELENTŐSÉGE 
LÁTOGAT ÁS A SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÍTKEZÉSEN Egyre nyilvánvalóbbá válik. 

A múlt évben telepedtek le 
az építők a székesfehérvári 
pályaudvar köt"C"lyékén. A Bu
dapesti Magasépítési Főnök
ség dolgoroit bíztáJc meg az
zal, hogy tető alá hozzák a 
600 személyes öltöZö és fürdő
épületet. a kors=-6 irod,ahá
zat, valamint a hatalmas ki
terjedésű Diesel-csarnokot. 

tő napokon .azonban mégsem 
jellemezte a munkát a kapko• 
dás. A munkahely vezetői 
ugyanis részletesen megbeszél
ték a dolgozók•kal. hogy ml a 
legsürgősebb teendő, hogyan 
lehet biztosítani a telephelyen 
e. tervszerű munkát. Különö
sen a biz.3Jmlak és a brigád
vezetők javaslatai. ötletei 
gyorsították meg a termelést. 

hogy az újítómozgalomban ki
és a parkosítást. A kéteme- apadhatatlan erőforrás rejlik. 
letes irodaházon csak a csino- melynek helyes felhMználása 
sítási, illetve a homlokzati jelentősen hozzájárul népgaz
munkák maradtak hátra. A 
belső helyiségeket májusban dasági te1:veink 

, foliesí�hez. 

tási javaslatok megvalósítása 
által válik lehetséizessé. 

Az újítómozgalom ielentő
ségét még ma is sokan lebe
csülik. tévesen értelmezik. 

A valódi ok: a közöny, 
a bürokr6cia 

dése. Sajnos. a példák százai 
igazoliák. hogy az élenjáró 
termelési' tapasztalatok. kor
szerű munkamódszerek. úiítá
sok. ésszerűsítések nem jut
nak el kellő időben a dolgo
zókhoz. akik ezt !hasznosítani 
tudnák. átadták ,az üzemeltetőknek. A termelekenyse,t fokozasa. a 

Rohammunka folyik  a , fárasztó. vag:• egés�grP. á!"-

Azóta a pályaudvarra be-

Diesel-csarnok építkezésen. A I talmas munkafolyamatok gé
betonszerkezet oszlopai már 

I 
pesítése. az ar.yagtakarékos

teljes zámban helyükre ke- ság. a gépek. szerszámok 
rültek. A tetőtartó vasbeton- gazdaságosabb �ihasználása. 
gerendák legyártását pedig általában a technikai színvo
most végzik az építők. nal emelése sok esetben újí-

Ilyen téves felfogás - mely 
gyakran vezetőknél is meg
hallgatásra talált -, hogy az 

Tartsunk lépést 
a fejlődéssel 

,.újítómozgalom kifutotta ma- 1 A mozgalmi szervek és a 
gát. A javaslatok száma szük- szakvonal együttműködésével 
ségszerűen csökken". Mások megoldhatók a fent felsorolt 
szerint csa:k a naJtY jelentőségű alapproblémák. amelyek gát-
újításoknak van jövője. Ezek- jai az újítási mozgalom folya
nek a nézeteknek szerepük matos fejlesztésének. tovább· 
van. az újítómozgalom időle- fejli\désének. 

- Nagu munkára vállala
koztunk - tájékoztatott ben-
nünket Kovács István, komp
lex-brigádvezető. - 01,,-ulva 
az elmúlt tél okozta nehézsé
gekből, arra törek&zünk. hOf11/ 
idén ne érjen bennünket meg• 
IRpetés. A munkahel11 vala
mennyi dolgozójával közösen 
eUiatároztuk. hO{lU a rossz idó 
beállta előtt elkészítjük a 
Diesel-csarnok tetősurkezetét. 
Ez a hatalmas feladat biZOny 
megkívánja tőlünk azt, hogy 
az eddiginél szervezettebben 
végezzük munkánkat. 

Ezt a törekvést igazolják a 
most megalakult szocialista 
címért küzdő brigádok is. Ko

Allvány borítja a 600 személyes öltöző és fiirdó homlokzatát vács István komplex-bligád-
(Forrai János felv.) jának kezdeményezésére ver-

futó sze.mélyvomitok ablakai
ban egyre több kíváncsi arc 
jelent meg, akik a napról nap
ra terebélyesedő építkezést fi
gyelték. A téli hónapokban 
azonban hiába kutatták für
késző tekintetükkel az épító• 
ket, mert a munkahelyen dol
gozók többsége fagyszabadsá
gon volt. S akik a hideg idő
ben is kitartottak, azok az 
épület belsejében húzódtak 
meg. 

var- o··s 
senyszet·ződést kötöttek a bri-János komplex- gádok. Krausz Fere-nc és Vö-

brigádja például vállalta. a rös János kőműves btigádjá
kéthónapos időveszteség elle- M.k tagjai is úgy döntöttek, 
nére, hogy a vasutasnapra el- hogy a jövőben szocialista 
készítik és átadják rendelte- módon fognak dolgozni, élni. 
tésének az új, korszerű ,,fehér- Ez a nagyszerű kollektíva 
fekete" öltözőt. vaLamint a tartja kezében most a munka 
fürdőt és étkezőt. Sohajda oroszlánrészét. Reméljük. hogy 
A'1uirás brigádja elhatározta, az év végére pótolják a tél 
hogv az úi létesítmény kör- / ok.01Zta lemaradást. 
nyékén befejezik az útépítést I. S. 

Szarvasi kérések 
A legutóbbi szakszervezeti 

taggyűlésen Szarvas állomás 
dolgozói több kérést adtak elő. 
Hiányolták, hogy a szarvasi 
SZTK-hoz hetenként Békés
csabáról kijáró szemészorvos 
vasutasokat nem vizsgál, mert 
arra nincs rendelkerese. Ame
lyik szarvasi vasutasnak szem
orvoshoz kell mennie„ utaz.hat 
Békéscsabára 

Sokkal észs.zerúbb lenne, ha 
a Szarvasra kijáró szemorvos 
a vasutas betegekkel is fog
lalkozhatna. Azt is hiányol
ták, hogy a vasutasoknak nincs 
fogorvosuk Szarvason, pedig 
volna fogorvos, alki vállalná 
ezt a munkát. 

Több vona.lü:>ejáró hiányolta, 
ho.,o-y nincs kasza a szertárban. 
A sdk eső kedvez a gazosodás
nak, s a vonalbeJáróknak a 
saját kaszájukat kell használ
niuk, ha rendben akarják tar
tani területüket. 

B. Gy. 

ges megtorpanásában. Napjajnk fő feladata a tár-
Az újítómozgalom visszaesé- sa<l.ailmi termelés és a korsze.. 

sének igazi okait világosan rú technjka magas s'Zin-tjén 
kell látni és egységesen érte!- a termelés mennyiségének és 
meznl : az igazt akadáZu a kö- minőségének fokozása. A fej
zöny. a bürokrácia. az újítási lódéssel lépést tartani ma. 
ügyek vontatott intézése. Eze- paráncsoló szükségszer-li.ség. 
ket az akadályokat kell elhá- A párt VIII. kon,gresszusának 
�!ta;1i az újítási mozgalom út- irányelve; kimondják: .,A 
iabol és akkor az eredmény munka termelékenységének 
nem marad el. e-melése, a gazdaságosság fo• 

Az újítómozgalom ereje tö- kozása, a t.ennelés növelése 
megességében van. Az egysze- ma a fő front, amelyen a 

rűtől a Jeg!ejlettebb javaslato- küzdelem a szocializmu• tel
kig és javaslattevőltig terjed. ies felépítéséért hazánkban 
A tömegméretek elérése meg- folyik." Világméretekben is 
követeli az elbírálás idejének e frontOlll dől el a béké! egy
csökkentését. Ez minden pro- más mellett élá viszonyai 
pagandánáJ többet jelent. Eb- között a szocializmus csatája 
ben a kérdésben nemegyszer a kapitalizmussal. Ebben a 
szakszervezeti szerveinl< is küzdelemben az újitó- és fel• 
.. ludasok" bátortalanságuk taláiló mozgalom az ÖJllh.--éntes
miatt. Sajnos. csak a pana- ség elve alapján a dolgozók 
szok gyors elbírálásáig jutot- széles rétegét morz.gósítja a 
tak el. erejükből még nem termelés tartalékainak feltá
futja a céltudatos irányításra. rására, a műszak; fejlesztés 
intézkedések megtételére. problémáinak megoldására 

Gazdasági vezetőink túlwtt Különböző műszaki fejlesz-

- Nehéz napok jártak ak• 
kor a székesfehérvári telep
helyen - mondotta Hartai 
Géza építésvezető. - Bár a 
11i.de11 id-ő beáUta előtt felfa• 
laztur. és 1,efedtük a fürdő és 
öltözőházat. mégsem tudtunk 
tovább dolgozni, mert késve 
érlceztek meg a 1iuílászár6 
szerkeze-tek. Az aitó és ablak 
nélküli épü/,etben nem lehe
tett megmara,fai. Kedvezőb'J 

Kihajolni tilos 1 Hová lehet fordulni rendkívüli segélyért ? 

óvatosságának lehet tulaldo- tési feladat.ok mind vál!la'lati, 
nítani. hogy főleg azt vizsgál- mind népgazd:asági szinten 
ják : nem fizetnek-e magas jelentős -részben éppen az 
újítási díjakat. Ez helyes is újítási mozgalom keretén 
lenne. Azt azonban sehol sem belül valósulnalk meg, így a 
nézik - s ez már nem he- műszaki fejlesztés szfnvona
lyes -. hogv nem fizetne'k-e la döntő mértékben függ az 

túl alacsony összeget az újító- újító- és feltailáJó moz,galom 
nak. Különböző hibákra hl- tálrsadamrl jellegétől és mére
vatkozva azon dol!!oznak. ho- tétól. 

Súlyos balesetet vészelt át Több esetben meggyőzöd-
nagy szerencsével május 23-án tünk anról, hogy a dolgozók, 
a 3791. számú vonat t.ováb- nyugdíjasok egy része nem 
bítá.sa közben Kozma Bálint, tudja, hogy rendkívüli segély 
a Hámán Kató fútőház moz.. kére1mével hová kell fordul
danyvezetóje. nia. Tájékoztatásul köz.öljük 

ÖTkény és Hernád állomá- az alábbiakat: 

volt azonban a h.ilyzet az iro• 
daház épületen. ahoi:á időben 
be tudtuk költöztetni a moz
dony-felvigyázókat. Me,gfeJ.elő 
téliesitéssel sikerült vakolni, 
válaszfalazni is. Az irodaház 
sz,omszédságában pedi,g meg-
kezdtük az itt maradt mun
kd.sgárclával a rég! épül,et 
bontását. RöVid-en így vészel
tük át a rendkfv'illi teiet. 

sok -között gyanús zörejeket Alapos indok esetén a dol
hallott a gép jobbold.a.!a fe- gozó vállalati rendkívüli se
lől. Erősen kihajolt, hoa.,,y gély iránti kérelmét a szak
megnéz.ze, mi lehet a zörgés szervezeti bizalmi útján a 
oka. Közben balszerencséjére szolgálati főnökséghez, - il
a mozdony odaéM, ahol egy letve olyan szolgálati főnök
telefonoszlop kifeszítő huzal ségnél, amelyre a segély de
lógott be az űrszerelvénybe.

1 

centralizálva, kiadva nincs, 
A huzal elkapta a kihajló az igazgatósághoz - kell el
embert é5 kirántotta a vere"tő- juttatni. 
állásból. Kozma Bálint ájul- Szaks.7..ervezeti rend:kfvüll 
tan esett a pályatest mellé. 

1 

segély Irán.ti ké,•elmét a dol
Gavaldik Mihály fűtő azon- gozó vagy nyugdíjas szintén a 

Az első tavaszias napon. - nal megállította a tehervona- szakszervezeti bizalmi útján, 
naptári idő szerint március tot, és a kiesett mozdonyveze- ahhoz a szakszervezeti bizott-
1-én - sikerült csak teljes tő segítségére sietett. Miután ságához küldje, ahol mint ta
létszámmal folytatni a félbe- ! visszanyerte eszméletét. Koz- got nyilvántartják, ahová a 
hagyott munkát. Ekkor már I ma Bálint a fűtő segítségével tagdíját fizeti. 
felgyülemlett az „adósság"_ 1, felült a gépre, sérülései núatt Tbc-s rendkívüli anyagi tá
Az elvégezetlenül maradt azonban dolgozni nem tudott. mogatás iránti kérelmet, 
munka értéke 6 millió forint- Helyette a fűtő továbbította a amennyiben a szanatórium 
ra rúgott, nem számít\·a az vonatot Rákosrendezőíg_ On- vagy a tüdőgondozó intézet 
ezzel járó gondokat-bajokat. j nan azonnal kórházba vitték a igazgatója a segély megadását 
Gyér volt az anyagellátás. A 

l 
mozdonyvezetőt, aki arcán, 

Diesel-csarnok tartópilléreinek nyakán, karjain és lábain zú-
legyártása is nehé�gekbe üt- zódásos sérüléseket szenvedett. 
között. A március 1-ét köve• F. L KULTURÁLT UTAZÁS ? 

A vasút, Aggtelek forgalmáért 
Az aggtelek-jósvafői bar- 75 százalékos kedvezményben 

langvidék forgalmának fejlő- részesülhetnek. 
dését a vasúti közlekedés Tárgyalások folynak arról, 
meggyorfülása, a Budapeströl hog11 a magyar-csehszlovák 

naponta közlekedő közvetlen határszakaszon Aggteleknél is 
legyen határállomás, a nemgyorsvonat nagymértékben zetközi turistaforgalmat terel

elöseg!ti. A vonatpár megin- jék ebbe a.z irányba, valamint 
dulásának első három hetében tegyék lehetővé, hogy a ma-
6000-en keresték fel a t;ilághi- gyar és csehszlovák turisták 
.,ií, cseppkőbarlangot. A láto- egynapos határátlépési e-nge
gatók 33 százalékos mérséklé- 1 déltyel mindkét ország itteni 
sú menettérti ;egyet válthat- barlangvidékét kölcsönösen 
nak. A diákok 50, 66, metve meglátogathassák. 

A NIZNZtlKÖZI VAstr!A.$>Es?i'Eftl\!lt<>S%OVETSÉC -lFEF-
�APl'STI 1 rt. l(�G.lll:5.'>2Ú$�2() OR$%A(i()T KEPVISELÖ 
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A vác-asz6di VOlllalon köz_ 
lekedő személyvonatok utasai 
joggal panaszkodnak hely
hiány miatt. A szerelvényeket 
Vác állomás az előírt 5 il
letve a hétvégi 7 kocsi helyett 
3 kocsival állítja ki. A szerel
vényben futó 52 888 számú ko
csi közel kéthete törött ablak
kal közlekedik 

Ha valóban
. 

személykocsi
hiánnyal küzdenek Vác állo
máson, akkor miért soroznak 
be kalauzkocsi helyett rend
szerint személykocsit a 4199 
és a 4499 számú tehervonatok
ba Talán ezzel akarják előse
gíteni a lkulturált utazást? 

T. F. 

CsC1k liz méter 

vezeték kellene 

Lenttszombathelyen a vasúti 
megállónál lakik egy vasutas
család apró gyermekekkel. A 
családfőt Lőrincz Ferencnek 
hívják, egyik alapszervezetünk 
szb-titkára. A megálló épüle
t.éhez bevezették a villanyt. 

javasolja, a szakszervezeti bl-
7.almi és a szolgálati (nyilván
tartó) főnökség útján a Vas-
utasok Szakszervezete társa
dalombíztosítás,i osztályához 
kell küldeni. gvan lehet a� úiítót megy-övi- A felsorolt rurodályuk el-

Probléma rendszelint akkor 
merül fel, amikor a dolgozók 
vagy nyugdíj.asok a rendkívüli 
segélyt nem az említett helyen 
"kérik. hanem a kérelmet szak
szervezetünk társadalombizto
sítási osztályához küldJk. Tár
sadalombiztosítási osztályunl< 
a tbc-sek rendkívüli anyagi 
támogatásán kívül más segély
lye1 nem foglallrnzik. 

diteni. a fizetést elodázni. hárítása. a célok megvalósítá-
A mozgalmi szervek és a sa érdekében átiraitot küld

giiza'asám vezetők "riemésak az tiln!k a legfelsőbb �-,,onall 
újítók ellen vétenek a nem vezetőkhm: és a. megy.e! bi
mel!felel ő hozzáállással. ha- zottságokhoz. Reméljük, hogy 
nem a népgazdasá,got is meg- az össz dolgozók segítségét 
károsítják. A közös�éget rövi- kérve az eredmény nem ma
dítik meg azzal is. ha az újftá- rad el, az újítómozgalom fej
sok széles körú bevezetéséről lődni  fog. A sok akadályt kő
nem gondoskodnak. zös erővel lehet elháritanl. 

Guakran könn11ebb eQt/ Valamernnyiünk kötel-essége 

A nem tbc-s rendkívüli se
gélylkérelme'k!kel a fent jelzett 
szervekhez kell fordulni. 

problémát úiítássa-l meaolda- ezen munkállcodni. 
ni. mint az úiítást a auakor- Gróf József, 
latba bevezetni. . hiszen az az üzemszervezési és műS?..ak
utóbbi nemegyszer harc kér- fejlesztési bizottság vezetője 

llettapasztalatommaL osztály
l,űségemmel segítem a bíróság munkáját 

Vasutas ülnöknő a bÍrói em elvényen 

Egen.,ári Lászlóné intézőt, kel, megtévedt emberekkel, 
másodiziben jelölték a BVKH olyanok'kal, akiknek később mi 
dolgozói, hogy társadalmJ ak- nyúltunk hónu'k alá, ml ve
tivistaként részt vegyen az zettük vissza áket a társada
igazságszolgáltatás feladatai- lomba. 
nak ellátásában, az ítélkezési Volta!k közöttük vasutas 
munkában. dolgozók is, mint ahogy azok 

Kíváncsiak voltunk, milyen között is találkoztam vasuta
tapasztalatokat szerzett Eger- sokkal, akik a törvény előtt a 
vári Lászlóné több évi meg- szocialista embertípust képvi
tisztelő munkája során. Kér- selték, s az alkotmányban le
désünkre a gya!korlat széles 

I 
fektetett elveknek megfelelően 

skáláját vonultatta fel, bepil- éberen őrködtek a társadalom 
lantást engedve az ülnökök békés életén. védték a szo
felelősségteljes tevékenységé- ciaJista tulajdont, s magatar
be. tásukka1, kiállásukkal példát 

- Amikor négy évvel ez- mutatta'k a szocialista együtt
előtt e'lőször léptem át a bíró- élésre. öregbítették a vasutas
ság kapuját és helyet foglal- ruha becsület.ét. 
tam a bírói emelvényen, szo- A munkában élettapasztala
rongó kíváncsisággal kezdtem t.ommal és 0sztályhúségemmel 
műI;ödésemet - kezdte mon- segítettem a szakbfróknak, 
�amv�lóJát. - Bevallom, e�e- hogy az anyagi igazságnak 
mte farasztott a történtek mer- megfelelő döntések szüiethes-
1:ge!ése, . az ítéletalkotás. fele- senek, olyanok, amelyek alkal
lofsegtelJes m�nk�ja, harom- masak egyfelől visszavezetni a 
negy ember eletébe naponta megtévedteket a közösségbe, 
belelátni, beleszóln_L Kárpótolt másfelől, hogy példájuk elri
azonban a ga7..dag elettapaszta- asszon másokat a tett elköve
lat, a sok új ismeret. a csupán tésétől. 
ott szerezhető tájékozottság. - Milyen tanulságokat vont 

Visszavezetni 
a meatéveclteket 

le az esetekből? - kérdeztük 
tovább. 

hanem a kfnál'koz6 a1kalom, 
az erkölcsi gyengeség, a káros 
szenvedélyek, ital, nő, kártya 

Sok polgári perben is részt 
vettem - folytatta. - A la

kásügyi perek szinte késhegyig 
menő harcot jelentettek és Je
lentenek ma is. De az ülnök 
munkája rendkívül változatos: 
házassági bontó perekben, 
nyugdíj-, munkaügyi és va
gyonjogi perekben kell igaz• 
ságot szolgáltatni. Sok az 
egész fiatal korban kötött. zá. 
tonyra futott házasság, ahol a 
gyermekek áldozatai szüleik 
felelőtlenségének. meggondo
latlanságának. Mint anyának, 
sokszor elszorult a szívem egy
egy ilyen per tárgyalásánál. 
Ez az oka talán annak, hogy 
lapunkon keresztül is felhívom 
a vasutas társadalom figyel
mét a családi élet védelmére, 
a gyermekek helyes nevelésé
re. Magunk és az egész nép 
életének széo!Séee a családban 
gyökerezik, onnan indul el jó 
vagy káros hatása a társada
lom szinte áttekinthetetlen 
szövevénvű erezetébe. 

Lőrínczíék lakásában azon- Regényírónak kell..ne Ienban nem, mert az a pálya túl- nem ahhoz, hogy megörökítsó oldalán van. sem mindazt, amit az emberi 
Jó lenne, ha az 111etékesel< agy - támadásban és védeke

mielőbb gondoskodmának ar- zésben eg_varánt - produkál a 
�61, hogy ez a vasutascsalác! ! tárgyalásokon A közön�es 
1s e kulturáltabb élet feltéte bűnösökön kívül találkoztam 
léhez, a villanyhoz jusson. 1 a szocialista együttélés rend-

A család és a társadalom 
összefüggése 

- Többnyire olyan ügyek
ben vettem részt - válaszol
ta -, amelyek a társadalmi 
tulajdon megkárosításával 
függteik össze. Tapasztalatom 
az, hogy a búnt elkövetőket a 
legtöbb esetben nem a rászo
rul tság sodorta a bún útjára, 

Mint ülnök - fejezte be tá
jékoztatását Egervári László
né -. edd,gi tapasztalall•imat 
a szocialista társadalmi fejlő
désnek. a doleozók nevelésé
nek, 'l tXrvénvessée mef;óvásá· 
nak szent.,,Jem továbbra is és 
ha eeváltalán lehetséges, mé!(• 
inkább arra törekszem, hogy 
az ernberek-nei, a szocialista 
iga?.sáPszoleáJtatásba vetett 
hitét jó munkával erősítsem. 

A vasutas eszperantisták által állított emléktábla Aggteleken 
Markos József 

j 
bontóival és vámszedőivel. 

Zalaegerszeg közveszélyes munkaker-ü:lők- Szeleesényi Istvút 
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Megvan a lehetősége 
az 1963. évÍ tervek teljesÍtésének 

Aktívaértekezleten tárgyalták meg a szállítási lemaradások pótlásának módozatait 
Június 21-én, péntek dél-

, 
feluiatot. A forgalmi és ke- , növekedésének Ezfrt a rnnat- ta,;.h al. heh·színi ellenórzés- zó é, mészkőszükség)ete még szervezéssel meg kell terem

után párt.aktíva értekezletet re&'ltedelmi :,z.akszol,;;álat a na- közlekedési tervet, a módosí- sel és a fuvaroztató:tkaJ való a gyártási !dó.szak előtt ke- teni. 
tartottak a Vasúti Fóosztá!y pi berakások fokoz:ísa és tolt é:; elmaradt szállításokat kapcsolat jobb elmélyítésével, rü:jön leszállításra. Ugyancsak A ránk váró feladata� &:1-
kultúrtermében. Az crtekezle- egyenletesebbé tétele érdeké- is tartalmazó operatív szalll- tovább kell fokozni. me�allapodást kívánunk kötn1 keres megoldása érdekében 
ten részt \'ettek a nagyobb I ben a Központi Szá.!litási Ta- tási tervnek megfelelően ha- Abból a célból, hogy saját a Könn11ülpari Minisztérium- fel kívánjuk használni � "'.� 
�.rolgalati helyek pártlitkárai, nács határozata alapján a má- vonta át kell dolgozni .  kocsijaink a belföldi rakodá- mai is a len- és kenderkülde- útig�atósái;ok egyma , ozll 
ott \'olt szakszervezetünk szá- :'°dl}< negyedévtol kezdód� A közlekedő vonatok nagy sokhoz nagyobb mennyiségben mények elő-, illetőleg utó- versenyét olyan veT�enyténye-
mos funkclonáliusa, valamint 1smet munkaverse;iys_�eruen részét rakodási irányvo- álljanak rendelkezésre, szállftá.ára. zók felvételével, amelyek 8 
az igazgatóságok több veze- bevezette a va'iár- es unnep- na.tként kell továbbítani fokozni kell az idegen ko- Az árukezelési helyek terv- nagy r�dekw egpál��::�� toJe is. Az elnökségben fog- napi r�?<fá,;t, A kiad_ott ren- biztosftva, hogy a kiürült ;a- szerű ki=1gálásának B) vál- forgalmana ye 
!alt helyet dr. Csanádi György delet � \:illalat d<?lgozolt anya- kott kocsik zárt, üres szerel- cs;:rtén�"fe����t1��t

oz 
tozatát kell bevezetni mind- t,etelét és a fóvo�:.l<0n k�r miniszterhelyettes. a MA V ve- gllag 1s erdekellle telte ebben. 

l vényekben nye-rJ· enek további- azokon az állomásokon és lekedő tehervona men 
á

-
zérigazgatója, Szabó Antal, a Itt különb,; figyelmet kell �or-

iparvágányokon, ahol a kocsi- r�ndsz�rúsé!'lének m�gja�t • 
va.suta.s-szakszervezet fötitká- A szovjet vasút is jelen- t.á.st. df tani a nemzetközi tehe1 ko- 1 forgalom azt szükséges.sé te- sat celoz�, }\1�1zsgál

m
Ju

1.
� 

ra, Rödön11i Károl11 veléiigaz- tős segítséget nyújt az Az áruszállítási Igények és csi S7.abályzat pontos betartá- szi. Erre nézve az iga:zgatósá- a�.nak lehetőséget 1s, �gy. "t gató-helyettes, Lékai Elek, a áruforgalom_ban �ut:i,t_ko- a \'onatközlekedési terv leg- sára. A gyorsan romló (gyü- gok..nak felmé-ré.seket icell vé- k�nt , l�hetne_.e�t , a. ;é
ny

e�-KPM pártbizottságának titká- zó lemaradasok Poliasara. teljesebb öss7.hangja vé�tt. mölcs, f zelék stb.) áruk szál- gezníük és javaslataikat idő- célprem1u� kiluze,,cvel g, 
ra. Az aktí,·aérte:,ezletet A kocsipar.kunk részbeni men- szükség e,etén gondoskodni litási idénye alatt az export- ben meg kell  tenniük. 1 

bekapcsolni. 
Szücs Zoltá11, a Vasúti Fóosz- tesítése és a záhonyi átrnká- kell a megfeleló tehervonati rakodásra intézett hütö-, to- A GYSEV vonalán varható 
tály pártbizottságának titkára so'k cs6kkentése érdekében a menetrendek, illetve módosí- nibbá a TEEl\1-vonatokhoz in- A íolvó évi áruszállítások 

d, bb tranzitforgalom za-
•� k k '  d '  · ' l  tc'zett u"rea_ fedett kocs,·kat. ••égrehajtása során, a hét kö- na„JO . . ;nyitotta meg, majd Rödönyi szovjet vasút másodnapon- ..,.50 ·1a asaro , , 

zepén különösen a szerdai és vart.alansága erdekében a 
Ká.roly tartott beszámolót. ként H35 mm-es nyomtávra A vonalak átbocsátó-képes- szükség esetén személyszállitó 

csütör'iöki napokon olyan GYSEV-vel egyetét-tésben 1;>e'" 
- A rendkívül zord téli átszerelve 2400 tonná.; kon- sé;;ének jobb kihasználfu;a cr- vonatokkal is továbbítani kell, 

nagv kocsikiállítási • csúcsok vHet,iük a GYSEV r�e 
időjárás és a« ezt követ.ö ár- centrált érccel rakott szerel- dek.ében hogy a rakodá<;ok késedelmet 

kelet,,eztek. melyc,k miatt a a?a.n�-6 �ójelen•ést, a musza: 
v1z, val&mmt belvíz er<;,.,en vó,nyt kilid Miskolc rendelte- a tehervonatokat a. maxi-

ne szenvedjenek. 
vasút a pé.ntelti é.s szombati ki v,zsgalat olyan megszer 

megzavarta népgazdaságunk té,sel. A továbbiakban meg- mális terhelé<,,.,.J kell köz- napokon a megrendelt kocsi- vezé·ét, hogy az átad,ásr� ke• 
termelé.ének menetét é,· a do!- nzsgá.lja a szovjet va,;út a lekedtetni Gyorsabb kocsifordulót kat rend:szerint m r nem tud- rüló kocsik osztrák reszrol ne gozéfit áldozatkész munkája el- 1 sárgaérc, a nyersolaj és egyéb ta kíállltani. Az egyenlőtlen- iero,enek visszautasít".'a:. l\�e; 
lenére is komoly károkat oko- ola.itermékekkel rakott tar- és a szakveze ók e rendelke- A Yonalakra engedélyezett ség kiküszöbölése érdekében kell teremteni a _külonbözo 
zott - kezdte beszédét Rödö- ta!y.;wcsik 1435 mm-es nyom- zés végrehajttisát áll.ll'ndóan tengelynyomást is tekintetbe i�mételten életbe kellett lép- GYSEV-elegynek ma_r Fén_YE:5-
f!l/i elvtár,. távon való átszerelésének és ellenóriz2ék, Különös gondot vevó gazdaságos kocsikihasz- tetni a vasár- és ünnepnapi Jitkén történő szétválasztását, 

Elmondotl.i, hogy a zord tél továbbftásá_n�k Jehe�ségeJt. kell fordítani arra. hog,v az nálás végett rakodási kötelezettséget. Az elmaradt szállítások be--
a vasúti közlekedes területén Az edd!g-1 mtézkedesek ered- ei:yséi:e. terhelé. re kijelóll fokozni kell a kO<'Sik rak• hozá a érdekében, na,,")'obb 
el.sősorban az áru, zállításban ményeként vonalakon a tehervonatok va- . úly szerinti válogatását. Új ténye::ök szolgálati helyelh<'.ént. a párt 
idézett elő nagymérvú lema- az el ii negyedé,i Jl'mara- lóban az előírt terhelési nor- Ehhez biztosítani kell a ren- és sz.akszervezet: bevonásával 
radást. Az év el ő két hó- dásból áprili,. .;,; május máknal, megfcleló elegymeny- de,-ksi lehetőséget és a vonó- a::: igazgatóságok tájékoztatni kell a_ fuvaroz�-
:napjában a nagy hideg és a hónapokban mintegy 500 nyiséggel közlekedjenek, erőt. Gondoskodni kell a fel- tó feleket és a vasut dolgozoit 
hó, márciusban pedig az ár- l'zer tonná.� sikerült pótol- Ott. öhol az elegyáramlú. é, leadá i. kocsik gyors beál!í- versenyében a szá:lítási igénybejelentések 
es belvize.k akadályozták a ni. ezt lehetővé t� zi, javaslatot tá á I. ki és be akásá .1 telje.sítésének állásáról, a to-
tennelömunkát, nehezítették kell tenni az egységes vonat- vala:lnt ; klhúzá��l. 

ro ' Az áruk rakodási határidön vábbl feladatokról és az en-meg a szállítást, valamint a júniu ban pedi� a szá!lítá be- terhelc, i norma újabb ,1- Az Élelmezési Mini.Szté- belül történő kirakásána;c elö- nek eredményes végrehajtá• 
már elkészült aruknak a va,- jelentéseken alapuló operatív szonylatokban \'alo bevezeté- riummal folytatandó tárgyalá- segítése céljából, segítséget kí- sát biztosító intézkedésekről. 
útra történő felfuvarozását. üzemviteli terv mintegy 20-0 ,érc. Az ezekben a hetekben á vánunk nyújtani az Aut6köz- A �agyobb kn�,s"or«almu· K t ná 1 bb áll' üzembe vett 520 . orozatü moz- sok sor n szabályouil kíván-

1 k d. . 
V 

. 
6 . .. � u „ omoly gondot okozott a szén- ezer on Ya nagyo sz i- juk az 1963 6-1 évi forgalmat e e est ez.erigazga.t sag ál- he'"eÖ<en ellenőrző brigádokat hiány is, mEly_nek kövelkezté-

1 
tá_ ' si f�ladatot ír el_o, m. int a� donvokkal továbbított vonatok ol)· módon, hogy· a -'-parakodo" tal felállítandó autóközlekedé- .., k ben ll t h é • 1 - 'd bb 'd"  •"' • , , , , . 

1 . kell szervezni a kocsik ra ·o-a vasút aru- és személy- e�es a ami erv Juruus an r zcre, a egrov, e I on állomiisok ;,-zárna csökkenjen. s1 a_ruiranyitó szervezet etre- dá� határidőn belüli ldraká-uállítá»i korlátozást volt re ze. belO! egységes terhe!ési nor- A mellé;,.-vonalakon a rako- hozasában, a'!1elynek_ fela�ata sának, 8 rakodóhelyekre ide-
kénytelen bevezetni . A terme- A tovább!akban Rödön11i mát fognak kidolgoz.ni. illetve d . ,. t f j k bál lesz .a fel- e _elfuiaroza,,ok 

I 

J'ében "alo' be�lli'•"--"nak e·s l . · '· el\ lá · lel f glalk k1'adn'1, amelvet ,-n°01·u· ,"n be ason.a úgy og_ u sza yoz- tt bbé tét l • " .....,,.. es1 "'iesé,ek és a »zallitá�i 
1 

. . rs resz esen o .  ·o- , �-.. " . h k"ld é k k ' t  szeneze e e e. k1'hu' zasa· ·· nak, • alamlnt toY b-,. lá • tt k lg I tok kell tartani. m. ogy 8 ru em nye e -, • ..:or t.Ozasok kóvetkeztében zo az egye. sza ·szo a a ,·ai:y háromnaponkent legye- Különösen fontos. hogy bítá.,,ának állandó vizsgálata 
a vasút az elsö negyed- legfontornbb tennlvalolval. Gondoskodni kell valameny- ne.;: ral,odti sal képzett I rány- késedelmes klrakások ese- 1 és megjavítá�a céljából. 
é,·"-- 3 1 mllli • to n�i igazgatóság területén, hon •·onatokka) tovább1'thatók. •� J ·1a•t " • """ ' 0 nna 

1 
,tinél több irány,:ona/Q( .azokon -az állomásokon, :lthol • - ""n az_ �gyes 520 g� ... ... e- - ,:\1cg l;.eU gyorsítani az ür� � kev bbet-- szálli- • · 

a ,rakod ·saJ képze:U irá'lY· A főúh'onalakon a répa- lyek elJenek a �enyszer- kocsi intéz.ésére yonatkozo tott 8: �e�e!t�éi. A forgalmi es ke,:eskedelml vonátok kedvezőbb t.erhelésú ra.kodá & szak zosa.n fog- klrakáa joga.val rendell<ezé:;ek kiad.ásat, meg 
.-.. szemelyszallitas1 terYet szakszol"alatna.k az év hátra- ..onalakra mennek tit. a ki- juk meg zerveznJ. mindazoknál a küldemények- kell kö,:etelni . az állom��-a k<;>rláto�á5?k eller:ére Is s1- le\'Ö idoszakában blztosilania egészító elegy rendszere,en A �zállitások egyenleteseb- nél, amelyeknek kényszerklra- tó! a letszái:nielent�sek !do-

kerult te!Jcsi_teni,_ m)veJ a na- kell, hogy a közlekedésre ki- elokészíté re kerüljön. AZ bé tétele érdekében az tlel- kása árukárosodást nem okoz beni, a pótfolos beJelentések ponta munkaba Jaro dolgozók jelölt vonatok száma háloaiti irányYonatok kózlekedtetésé-
1 

mezé.si Minisztérium Cukor- és az áru megfelelően tárol-
, 

azonnali megtételét, a 15ocsi
�ta� � korlátozások idej�n igazgató ági és fóvonali vo� ben a minóségi rakodással ipari lgazgatóságá.val megálla- ható. Ennek feltételeit min- intézoségtöl pedig az elozetes 15 biztositva :1:olt, a távol!,.8- natkozásban megfeleljen az képzett lránn·onalok számát. podast klvanunk kölni, hogy den érdekelt szolgálati helyen napi rend:5 és pót_ k_ocsiel
gi utasok pedig alkalmazkod- , elszállítandó elegymennyi.ség a dbzpoúciók jobb ,üYálasz- a cukorgyárak energíahordo- gondos előzetes körültekintő osztások kesedelemnellrull kitak a közl-ekedö vonatok me- ' • adását, &vényt ';cell szerez.'li 
JJ trendjéhez. Az első negye<i- .-----------------------------------------------------, <mnak az elvnek, hogy fölös 
éVi zord !dójárás külónö en 1'.ocsi nem várhat intézé:.re. 
erez.tette hatását a vasút há-

L H ,. 
,. Az elegytovábbítás és a ko-zilagos építőipari tervteljesí-

F E I VA s 
esifordulóidó meggyorsítása tésénél, ahol még a felét „-em érdekében az állomások é:» a sikerült elvégezni a tervezett menetirányítól< biztosítsák, munkálatoknak. A tény lege- hogy a feladatott kocsik még a 

�fa �'!1é�
1
t�i�� t:���i� a vasút dolgozóihoz az 1963. évi tervek sikeres teljesítése érdekében ��j�:pján wvábbításra 

palya!enntartási munkálatok-
nál 8,1 millió munkaórából Az 1962-63. évi hosszantarüi. rendkhiill zord téli ldöjárá 1. Elsőrendű érdek a jelentkero szállítási Igények maradék• Különös gondot kell tor-
csak :; millió munkaóra telje- majd a:z: ezt követó árvíz é,, belvíz - a dolgozók áldozatkész talan kielégítése. Ennek érdekében a várható szállftásl felada- dít.anl a szúk keresztmet-
gít.ésére került sor. erőfeszítései ellenére - komoly károkat, súly0s tt-rmelési, va- tokat a. fuvaroztató felekkel swrosan egyiittmúködve mérjék szetet képező rakott és 

A rendkívüli idöjár-ás a fú- !amint szállít.isi nehé-zségeket okozott a. népgazdaságnak. fel. iires tartálykocsik soron 
tőházi javitásí munkákat is A vasúti közlekedés területén a kedve7,6Uen Időjárás és az 2. Nagy gondot fordítsanak a forgalom helyes megszerveú• kívüli to,·ábbítására. 
zavart'.l. A szállítási lemara- eu.el kapcsolatban életbl'lépt�tett (orgalmi korlátozá elsősor- sére, a közlekedő tehen·onatok elöirl terhelési normálnak be
dás és a termeléskiesés követ- ban az áruszállítás teljesíté;.énél idézett elő nagymén·ú lema- tartá'iára, az Irányvonatok számának növelbiére, a koesik rak
keztében az első negyedév fo- radást, a.melynek következtében 1963. J. negyedé,·ében a ter- súly . zerinti ,·á!ogatására, a tehervonatok menetrendszerúsé
lyamán a tervezettel ·zem- vl'Zettnél kereken 3,1 millió tonna. áruval kevesebb került el- gének megja.ví� ára, a mozdonyokkal való jobb ga:ulá.lkodás ben 320 millió forinttal csök:- szállításra. bizto,,ít;isára.. kent a vasúti közlekedés üze- A zord időjárá,; a vasút házilagos építőipara termelési ter- 3. A fuvaroztató felekkel való szoros együttmúködés útján ml eredménye. A szállílásld- é k te!""' 'tL.ét ts h ·tett · -• • ·• átl b bizto,itsák az éJ'J"el-nap-�11, a vasár- és ünnepnapi rakodások esés é:s az építőipari termelés- v ne .rcs1 -cs mecne ("EJ � es .,-,..,r. ors7 ... gos ag an .,.... 
�el összefüggő bevétel.csökke- az I. negyedévi tervteljesítés csak 33.8 száz.'llék volt. Ugyan- tervsz„rinti végrehajtá.'>át. 
nés eredmén)>rontó hatását csak lemaradás mutatkozott a. jármujavítási, valamint a szak- 4. A s-zállításl feladatok lebonyoUtásá.nü: feltétele az üzem-
még fokozta a fajlagos szén- szolgálatok fenntartási munkáinál is. képes járműpark. A fútőháza.k vezetői vl7scá!Ják fellll az 
fogyasztási mutató nagymér- Bár az I. negyedévi tervteljesítés Igen kedvezötlen volt. meg üzemszervezést és a teehnológiát, Törekedjenek a jármÚjaví
tékú emelkedése követ.kezté- kell állapítani, hogy a ,·a.sút dolgozói a téli idő,7.akban bátor tási idők csökkentésére és emellett a javítás minőségének fo
ben jelentkező többlet szénfel- helytáJJással, nagy kötele ségtudá�I végezték feladataikat és kozására .. 
haiiználási költ.ség_ méltán érdemelték ki a párt, a kormány, sót, az egész dolgozó 5. Fokozottan törekedjenek a takarék066á,ff, intézkedések 

Rakodjanak 
„unkas::ü,ieli 11apokon is 

- Bár az első negyedévi 
tervteljesítés kedvezóUen képet mutat - folytatta a ve
�gazgatö-helyettes -. még-1s megállapíthatjuk, hogy 

a vasutas dolgozók a téli 
ldósza.kban bátor helytál
lással. péJdamut.ló köte
lességtudá&,;aJ ,·égezték 

feladatalkat, 
Sokszor a vasutasok hősies 
magatartása tette lehetővé, 
hogy a közlekedés a l�szük-
5éiesebb szállítási feladatokat a legnehezebb időszakban is teljesíteni tudta. A va utas dol&�ZÓk_ odaadó munkájuk'kal méltán erdemelték ki a párt, a kormány és az egész dolgo
zó �ar nép megbecsillését. Partunlc Központi Blzottsá.-
04 május 23-i ülésén !oglalko.iott a tél okozta gazdasági l'lehézségekkel és a vasutasokat ]s felhfvta a lemaradások Pótlására. A vasút már eddig 18 eredményesen végezte ezt a 

nép f'lismerését t's mecbecsülését. ,·égrehajtására és indítsanak mo-zgalmat annak túlieljesltésére. 
A l\lagyar S?.Ociallsta l\funltás Párt K&zponfl Bizottsága 1963 6. A szocialista munkaverseny minden formáját használják 

május 23-i ült'<;én megvizsgálta az I. negyedévi lemaradásokat ft>I a. célkitűzések f'lérésének elősegítésére. 
é · határozatot hozott, amely szerint az év hátralevő ré.s:r.ében 7. A túlzott mennyi égi szemlélet klkünöbalésével iclreked
ellensúlyoznl kell mindazokat a károkat és pótolni azokat a jenek a munka m!nő,;égének f'melésére, � 
tervlemaradá okat, amelyek az 1, negyedévben keletkeztek, növelesére a balesetmentes szolg-ála.t megvalósítására. 
annál Is inkább, mivel az életszínvonal tervezett emelése a 8, A gazdasági vezetők a rendelkeúsre ál16 lehetőségeken 
szállítási, a tennelési és önköltségi tervek telje ftésével szoro- belül, a párt és szak. 7,ervezet bevonásával, használják fel az 
san összelilgs, anyagi ö ztönzés eszkö2:eit a kltú:zött célok szoJa'álatában. 

A párt felhívása nyomán országos mozgalom indult, A7.ok Az intézkedé I tuvbe felvett feladatok. v�ebaJtásá.val kap-
a szállitási igények, amel�·ek az I. negyedévben elmaradtak, esolatban tartsanak aktíva-értekezleteket. Az alúva-ér1ekezle• 
,·árhatólag az év hátralevő részébc-n_ te_�·e.? feliili feladatké_n! teken tárgyalják meg a. szüksé«es ré!lzteladaiokat M azt. 
fognak jelentkezni. Fel kell tehát keszulmmk az 1. negyeden hogy a javasolt lntézkedé,;ek ,,alóban alkalmasak-e a kUiizöts 
zá.llítási. épitési és fenntartási lemaradá ok pót.lására. C'klok elértisére. F.zf'ken az értekezleteken keresnill tudatosH-

A vasú& a várható terven felüli fl'ladatoknak csak úgy tud sák minden dolr,wval a terv vé,rehajtása során reáJak eaő 
eleget tenni. ha kivétel nélkiil minden dolgozó a legnagyobb fl'ladatokat. 
oda.adá al, feleló<-ségének tudatában, fegyelmezetten igyekszik A szakmai vezetés mnvonalának és nerv�nek eme-
a reá háruló kötelességeknek megfeMni. lése érdekében a szakmai vezetőit tarlsanak SZOIQl&bb kap-

A vasúti főosztály, a fóosrlály . pártbizotlság-11, ezért felhivá.,- l'SOlatot nemC'sak közvetlrn munka&ánalkkal éa • felllcyele
sal fordul a vasutas dolgozókhoz: Kövessenek el mindent a tük alá tartozó szakterületek dolgozóival, hanem • többi ssak· 
vasút éves szállítási és terlllf'lésl u-rvének maradéktalan tel- szolgálattal is. 
jesítése érdekében. Törekedjenek a le1gazdaságosabb üzem- A párt és szakszervezeti vezet6ket folyamatosan üJékoztas-
vltelre és a legnagyobb takarékosságra. sák a 60ron le,·ő ff'ladatokról, a v•ehaJtás aorá.n Jelentkez6 

A lemaradások pótlására. az üzemvitel gazdaságosságára. ira- nehézségekröl és azok megoldására tegyenek közös erófesllité• 
nyuló mozgalom megalapozása és szervezettebbé tétele érdeké- sekl't. Szükség est'tén kirjék a meuel, várO&f, tanácsi s&b. pári 
ben a gazdasági vezetök, a párt és szakszen·ezetl vezeUikkcl és szaki;zervl'tttl szervek támo1atását. 
epe&értésben készítsenek Intézkedési tervet. s a!Jlban a helyi Bh:unk abban, hogy a .-astít minden dolcozóJa tiérzl • fen 
sajátosságoknak me&felelóen jelöljék meg a konkrét feladato- teljesíti' éböl reá háruló felada.l fontosságát, tudatában van az 
kat.. ezzel járó felelős"égnek é5 mindent el toe követni a kltiízöU 

A vasút egyes területein a követke-.r.ö fontosabb szemPontok- célok megvalósítása érdekében. 
ra hívjuk fel a figyelmet: Budapest, 1963. Június ZL 

A feladási állomásodeon tdlát 
rakott ele«,,y nem maradhat 
vissza. 

Gyorsabb kocsijavitást 

A vontatási szakszolgálatnál 
az I. negyedévben lemaradás 
f'olt a jánnúvek Időszakos 
vizsgálatainak elvégzésében Is. 
A szakszolgálat intézkedései
nek eredményeként a helyzet 
javult. A mozdonyok javításá
nál a lemaradás már április 
végén megszúnt, azonban a 
teherkocsi javításoknál a hát
ralékot ezidelg nem sikerült 
felszámolni. Itt tehát a mun.. 
ka tennelékenység fokozásá
val, további erőfeszítéseket 
kell tenni. 

Széleskörű propagandát kell 
kifejteni a széntakaiékosság 
érdekében. Ezért 

felül kell vizsgálni a moz
donyok hötechnlkai beren-

dezését, 
a mozdonysz mélyzettel rend. 
szeres oktatás keretében is
mertetni kell a gazdaság06 vo.. 
nattovábbítá�i móclsrereket. 
Az állomások biztosítsák a túl
súlyos vonatok részére a zöld 
utat, é5 gondoskodjanak arról. 
hogy a vonatok ki terheletlenül 
ne közlekedjenek. 

Az üzemanyaggal való taka
rékooság megjavítása érdeké
ben 

új szénprimlam rend zert 
kell kidolgozni aucuntu1 

l-ig, 

(Folytatás a 4, oldalon.J 
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Megvan a l�hetősége az 1 963. évi tervek teljesítésének 
(Foiytatás a 3. oldalról) 

amely a jelenleginél jobban 
ösztönöz takarékosságra. 

A fűtőházak a vonóerő jobb 
kihas7.nálása céljából vizsgál
jak felül a mozdonyok szolgá
latra való előkészít.ésének 
technológiáját és úgy szervez
zék át a mozdonyok érkezés_ 
utáni és indulás- előtti keze
lését. hogy ezáltal a mozdo
nyok fútőházi tartózkodása 
csökkenthető legyen. 

Növeljük a mozdonyok 
teljesítményét 

A statisztikai adatok szerint 
a gőzmozdonyok jelenleg na
ponta 10-12 órát töltenek a 
fútőházakban és 12-14 órát a 
vonalon. Feltétlenül meg kell 
növelni a mozdonyok vonalon 
töltött idejét. 

A fővonalakon rendszerint 
kínálkozik lehetőség a vonatok 
ésszerűbb csoportosításával, a 
fordulók szűkítésére. Ezeket a 
lehetőségeket fel kell kutatni 
és gyakorlatban jobba.n kell 
hasznosítani. 

A mozdonyok javítási ide
jének csökkentése érdekében 
be kell ismét vezetni azt a 
_jó módszert, hogy 

a mozdonyvezető már a 
vonalról jelent.se a. mozdo
nyán szükségessé váló ja-

vítást, 
bogy a fútőháznak módjában 
áll.ion a javításhoz szükséges 
anyagról, c,;.erealkatrészről és 
munk.aerőről idejében gondOS
kodni. 

Az utóbbi hetekben jelen
tősen megemelkedett vontató
jármú állagunk, 100 darab 520 
sorozatú és 12 darab 424 soro
zatú gőzmozdonyt szereztünk 
be és állítottunk üzembe. 
Sajnos azonban a többlet jár• 
művek is kevésnek bizonyul
tak, mert a forgalom lelassult 
és 

a géprevárások száma 
emelkedett. 

Május hónapban a tehervona.. 
toknál a gőzmozdonyok átla
gos t01,helése• ·· lecsökkent· ·a: 
vonali ácsorgások és tolátási 
tel�ftmények emelkedtek. 
E2'ln ürgooen változtatni kell, 
mert ilyen módon a megnöve
kedett mozdonyállag mellett 
is mozdonyhiányunk lesz. 

A vontatási és forgalmi 
szakszolgálat összehangolt, kö
zös erőieszítéseivel biztosíta111i 
kell a mozdonyok jó kiterhe
!ését és az ácsorgások gyöke
�es megszüntetését. 

Űj munl.:arend az építési 
és pályafenntartási 

szolgálatnál 
Az építési és páJ!yafenntar-

1/ási szakszolgálatnál az I. ne
gyedévi elmaradások miatt a 
III. és IV. negyedévblm jelent
kező felemelt építési, illetve 
fenntartási feladatok teljesíté.. 
se létszámnövekedést tenne 
szükségessé. Mivel ez nem biz
fusítható, 

a feladatok elvégzése ér
dekében 66 órás munkahét 

bevezetése szükséges. 
Ehhez kellő túlórakeretet és 
béralapot biztosítottunk, ezért 
mindazon szolgálati helyeken, 
ahol ennek akadálya nincs a 
heti nyolc. illetőleg összevont 
munkaidő esetén a két heti 1 6  
órában való túlfoglalkoztatást 
be kell vezetni. A túlórázással 
kapcsolatos kérdések szabályo
zása megtörtént. 

A munkaidő jobb kihasmá
!ása végett mindazokon a he
lyeken. ahol a dolgozók ezt 
vállalják és azt a vágányzári, 
vala.mint egyéb objektív kö
rülmények lehetővé teszik, új 
munkarend bevezetése iránt 
kell intézkedni. Az új munka
rend szerint a dolgozók két
hetes periódusban egyhuzam
ban dolgozzák le az előírt 
munkaidőt és pihenőidejüket 
is egyhuzamban kapják meg, 

Az új munkanormá:k beve
zetésével •kapcsolatban gon
doskodni kell arról, hogy ez a 
termelékenység emelkedését 
eredményezze. 

A kiesett munkaórák pótlá
sa, valamint a munkatermelé
kenység emelése céljából 

gondoskodni kell a gépesí_ 
tés fokozásáról a munka
gépeJt legjobb kihasználá-

sáról. 
A munkahelyen dolgozó gé

pek hibáinak gyors kijavítása 
\·égett intézkedünk, hogy az 

igazgatóságok új javító kocsi- nézve, hogy a MÁV Gépjavító 
val legyenek ellátva. ÜV. az elmaradt mechanikai 

A hídépítési munkák időtar- jelző- és biztosító berendezési 
tamának megrövidítése, vala.. alkatrészeket sürgősen gyárt
mint a gőzdaruk jobb kihasz- sa le, valamint a Ká.belgyár, 
nálása érdekében a Telefongyár és az Akkumu-

a hidépítéseket egy-egy látor Gyár is hatátidőre szál-
vonalszakaszra kell kon- lít,son. A külszolgálati főnök-

centrálni, ségek a szerelési munkát meg_ 
amellyel a sebesség-korlátozá-

fel7lően _ készítsék elő. hogy :1 

Javultak a munkakörülmények 
- csökkent a balesetek száma 

munkáltatás gazdaságosabbá I sa. 1lletv': beép_ítese . haladek- Tapasztalatok b1zonyit.1ák. kásvédelmi filmbemutatókat zótt hordozható sugárvédó-sok ideje csökkenthetővé és a I beez:keZö anyagok, felhaszná_la-

, 

. . . .  

vál"k Vá . zár kák 
! 

talanul vegrehaithato legyen. hogy ahol a balesetek mell:- tartanak. Ezek a dolgozók kö- falak megakadályozzák a kör

nál 
1 

; kav1�a::t 
m
�;agá: Az anyag�'.kezelési szolgá- előzésével szervezetten fo�- rében igen kedveltek. A ko- nyékben dolgozók szemgyulla-

nak k • • - 1 t··rt.é - bed 1 latnál a vasutuzem zavartalan- lalkoznak. ott a balesetek sza- rábban észlelt balesetelhárí- dásos megbetegedését. Gondot 
ez, erove o no o - sá • • •t • • fel d tok „ k kah 1 

gozása helyett gőzdarukat kell 1 
__ ga es_ az ep1 es1_ . a :" ma fokozatosan csokken. � tási oktatás hibái a vállalat- fordította a mu1. e Yek tö-

alk 1 . él kés . zokkenomentes ellatása btzto- dolgozók munkakörülmén:1•e1 nál megszűntek. kéletes megvilágítására. 
a mazm az e c ra z,_ 1 sítására áll d . • 1 k E · 

tett vaslemez tálcákkal. E , . � oan . J_a"'! :ia · �t ig__a- A szakszervezeti bizott- Új gépek beállítá.sánál 
munkamódszerrel a vágány- / 

gondoskodru ken a leg- zol:ia a Gep1avito Üzemi Val- sá.g helyesen szor1talmazza rendsreresen érvényesül 
záraknál kisebb létszámra fontosabb ü:remi és építési ialat példája. a munkavédelmi újításo- az előzet.es munkásvédel• 
lesz szükség és mintegy 20 szá.. l 

anyagok sz�ks!g_l�té_nek . 196l�ben. amikor a vállalat j kat. mi ellenőrzés, 
zalékos időmegtakarítás érhető,/ folyamatos kiclegiteseről. atpro!11?zását elrende!té�. a T""bb !l • · "t · kerül· t ma'r Az automatizála's i'elentós mér-. · u , vez0tosegnek sok nehezseggel O } en UJl as 
el. ;'- munkák 40 s�zalék�ál .uelyes munkas:::eri,ezest kell�tt megküzdenie. Munkás• mei::valósít_ásra. Ilyen többe:k tékben hozzáiárul a termelé-
a �asbeton _teknőh1?akat, at-

_ Az elmondottaklból lát- védelmi vonatkozásban külö- közott a dor�merek_ outtonya1- kenység emeléséhez. s ugyan-
ereszeket eloregyártással kell „ k 1 t . 1 • nak biztonsagos kitámasztása. akkor mentesíti a doll?ozókat 
elkészíteni és gőzdan!val kell ható, hogy az első negyedévi nosen 50 vo t a enmva 0· 
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!'>- gy�rt � püspok�lnan. rendkívül nehéz feladatok elé kavédelmi osztálvától 41 pon- munkásvédelemriel kapcsola- A gépjavító vállalatnál jól 
Raba...hida7cn:á.l, ��-nt 

_
a 

állítja a vasutas dolgozókat - tos munkavédelmi kiírást kap- tos intézkedések-ró!. élnek a lehetőségekkel. eröi-
�z��b?-t�elyi 2<:nati uti híd f tak. Az esztergagépeknek kb. 60 ket helyesen összpontositiá.k. 
:P1t""":"él kétmus.zak� mun- <'lytatta Rödönyi elvtárs. 

A vállalat vezetősége és %-át már ellátták forgácstörő Vannak még problémáik. ame-
káltatást kell bevezetm. Az év hátralévő részében a berendezess· el. A szerszámtte' -V'.lSút minden területén és szakszervezeti bizottsága in- ., lyek megoldása pillanatnyilag 

A pályaépitéseket minden szolgálati helyen meg- tézkedési tervbe foglalta a ten- oek villamos csatlakozásait az meghaladja erőiket. ezért 

felelően fel ke11 !készülni a nivalókat és !kölcsönösen el- új szabványoknak me'?feleló- igpnvli1<: a felsőbb S7ervek � 

határidóre be kell fejezni nagyobb feladatokra és már len.őrizték az intézkedések en folvamatosan átalakítják. gítségét. A legtöbb problé• 

előre meg kell tervezni azo- végrehajtását. Azóta is van Azokon a satupadokon, ahol mát egyelőre a dolgozók öltöz

kat az inté2Jkedéseket, amelye- közös intézkedési tervük. s a a dolgozók el!Ymással szem- ködési és fürdési nehézségei 

ket a nagyobb feladat sikeres következetes végrehajtásnak ben dolgoznak. a szilán'kve- okozzák. Reméliük. hO!!V ez a 

teljesítése érdekében végre köszönhető. hogy szinte ul(rás- szély elkerülése végett védő- kérkük fa meghallgatásra 

kell hajtani. A munka helyes szerüen javulnak a munkakö- lapokat alkalmaznak. A villa- j talál. 

A forgalmi igiél!lyek teljesebb 
kiellégítése céljából ésszerű 
munlkaszervezéssel és a munka 
összevonásával el kell érni -
az I. negyedévi lemarad:áwk 
ellenére -, hogy a fontosabb, 
alább felsorolt vonalakon a 
munkák az eredeti befejeresi 
határidőre elvégezhetők legye
nek: 

Gyár á.Zlomáson a be- és ki
járat átalakítása. Ludas-KáZ
Kápolna á1lomá.sok között a 
jobbvágányban a lassújelek 
megszúntetése, Heg]leshalom 
állomás átalakítása, Godisa
Dombóvár állomások között 
az új nyomvona,lon folyó épít
kezések, Kw-nszentm.ilk!ós
TasJl-Kiskőrös állomások kö
zött a tengelynyomás feleme
lésével kapcsolatos munlkák 
az őszi forgalom megdndulá
sá.i g befejeződnek. 

A \•ágányzáraJ<: megszerve
zésénél a pályafenntartási 
szolgálatnak a legswrosabban 
együtt kell múködni a forgal
mi szolgálattal, hogy e szoros 
együttműködés eredménye
ként az épít.és legkedvezőbb 
munkafeltételei és a legrövi
debb vágányzári idő biztosít
ható legyen. 

A távközlő- és biztosítóbe.. 
rendez.ési szakszolgá]atnál az 
I. negyedévben, az építési tevé
kenység körében valamennyi 
igazgatóság területén lemara
dás volt. A lemaradás fó!ként 
annak következménye, hogy a 
rendkívüli hideg időjárás nem 
tette lehetővé a Mbelfektetési 
munkák végzését és megfelelő 
fedett helyisége;Jc hiányában, 
betonelemeket sem lehetett 
gyártani. A szakszolgálat veze

tése a lemaradások bel10zása céL 
jából már tett intézkedéseket. 

A fenntartási munkáknál is 
voltak kisebb lemaradások, 
amelyeket az év folyamán 
ugyancsak pótolni kell. A már 
kiadott rendelkezés értelmé
ben 

a külszolgálati fónö'ksé
gek intézkedési tervet dol

goztak ki. 
Már történt intézkedés arra 

megszervez;ésével kapcsolatos rülmények. moshegesztéseknél alkalma- Takács Jó�ef 

intézkedések végrehajtására a balesetek szám.a az 1961 _____ .,.. ___ __....,..,....__.... _______ _._.,. ______ _ 
felelősöket kell kijelölni, aki- évi 17-ről 1962-ben 8-ra 
ket a reájuk bízott teendők csökkent. 
teljesítéséről rendszeresen be Alaposabb lett a balesetek 
is kell SZ'imoltatni. A szakmai vizsgálata. Az összefüggések 
veze!és színvonalának és szer- felderítése, az okok megszün
vezett.ségének emelése érdeké- tetése következtében az azo
ben a szakmai vezetőknek az nos jellegü balesetek megszú
eddiginél szorosabb kapcsola- nőben vannak. 
tot kell tartani, nemcsak a köz- A balesetek számának csök
vetlen munkatársaikkal, ha- kentésében tevékeny részük 
nem a felügyeletük alá tar- van a munkásvédelmi őrsé
tozó szakterületük dolgozói- geknek. A munkásvédelmi 
val. a többi sza!kszolgálattal és propagandáról a lehetőségek 
a fuvaroztató felekkel is. legszélesebb felhasználásával 

A párt Központi Bizotfsá- gondoskodnak. Hangos hír-
gának határozata értelmé- adón keresztül figyelmeztetik 
ben ja'l<itani kell a párt- a dolgozókat a balesetek meg-
szervezetek gazda.ságszér:. - ·i,,�:ztn� � 
vezó munká.iát. A szak- azzal i • hogy ltVakorta mun-
szervezet fokozza a mun- kásvédelmi tárgyú hanl!"leme-
kaverseny Jendülelét, va- zeket is lejátszanak. Híradó-
Iamint segít.se a munkafe• kon. fényképeken :keresztül bí-

gyelem megerősítését. rálják a munkásvédelmi elő
írásokat be nem tartókat. Ne
gyedévenként kétórás mun-

A Celldömölki �ítésl Főnökség Zalaszentmihály és Búcsú
szentlászló közötti 10 kilométeres szakaszon nagyarányú pá• 

lyafelújítást végez A munka\·erseny fokozása, 
illetőleg annak a tervteljesítés
re gyakorolt mozgósító hatá
sának növelése végett, megfe
lelően módosítani fogjuk az 
építési és pályafenntartási 
szolgálat építési fónökségemek: 
versenyfeltételeit oly mód<Jll"l, 
hogy az az éves terv teljesíté
sére fokozotta'bban ösztönöz.. 
zön. 

Az egyik helyen lehet, a másikon nem l 

A vasút vezetősége meg van 
győződve arról, hogy a vasúti 
közlekedés minden dolgozója 
mélyen átérzi az 1963. évi 
tervteljesftéssel kapcsolatban 
reá háruló feladatok fontos
ságát és bízik abban, hogy 
példamutató helytállásukkal, 
a párt... és szakszervezet tá
mogatásával teljes sikerre fog
ják vinrni a vasút éves tervé
ben előirányzott célkit'iz.ések 
megvaló.sítását - fejezte be 
beszédét Röd.ön.yi Károly ve
z,érigazga tóhelyettes. 

A beszámolót viia követte, 
melynek során több javaslat 
hangzott el a munka további 
javítására. 

A Heves megyei bizottság
hoz tartozó szolirálati helye
ken az év első öt hónapjában 
együttvéve nem fordult elő 
annyi baleset. mint a gyön
gyösi Kitéröayárban. öt hó
nap alatt 41 balesetről -
többségében kéz- és lábsérü
lésről - tanúskodik a statisz
tika. A kiesett mun'kanaook 
száma 696. Eszerint egy bal
esetre 14.5 nap esik. 

Nézzük az összehasonlítást: 
1962 első öt hónapjában 32 
baleset történt és 363 mun
kanap esett Jd a termelésből, 
egy balesetre 11 ,3 nap jutott. 
Az idén a balesetek száma ki
lenccel, a kiesett munkanaook 
száma pedig 333 nappal gya
raP-Odott. 

Előttük a példa 
Szembetűnő. hozy koráb

ban a sínhegesztő telepen és 
a geo-üzemben fordult elő a 
legtöbb baleset. az idén a l!"é
pi üzemeltetésnél, a daruk
nál és az anyagmozgatásnál. 

- Mi enrnik az oka? - ezt 

kérdeztük Lámi Jánostól, az 
üzem biztonsági megbízottjá
tól. 

- Az elmúlt évben nem
csak a szakszervezeti bizott
sáa, hane m  a vállaiat vezetése 
is naay gondot fordított arra. 
hom, a sínhegesztö telepen és 
a geo-üzemben csökkentsük a 
szem- és kézsérüléses balese
tek számát - mondotta -. El
lenőrzéseink során eauetlen 
esetben sem néztük el. ha a 
dolgozók measzegték az óvó
Tendszabályokat. Ez eredmény. 
nyel .iá.rt. 

Ezután a munkásvédelmi 
őrök tevékenységére terelő
dött a szó. Az üzemben mú
szakonként 15, összesen 45 
munkásvédelmi őr tevékeny
kedik. Az utóbbi időben kissé 
ellaposodott ez a mozgalom. 
Ennek legfőbb oka. hog.v az 
őrök észrevételeit nem min
den esetben orvosoliák, s ez 
kedvüket szegi. 

Többen felvetették azt is, 
hogy unalmassá váltak a mun
kásvédelmi oktatások. úgy 
tünik. hogy a sínheg-esztő te
lepen és a geo-üzemben elért 
eredmények láttán megpihen
tek babéraikon. S az ered
mény: az idén más üzemré
szekben szaporodtak el a bal
esetek, megtetézve a tavalyia
kat. 

A baleset megelózes 
nem lehet kampány 

je, a társadalmi aktívák és a 
munkásvédelmi örök végezné• 
ne'k rendszeres balesetmei,.
előző munkát. hanem az 
üzem minden vezetője. kezd
ve a muvezetőtől az igazgató
ig. Közös erővel. összefog-ás
Sal a gépi üzemeltetésnél. a 
darukná1 és az anyagmozga
tásnál is elejét lehetne venni 
a baleseteknek. 

Az üzemben eddig is sdkat 
tettek a balesetek megelőzésé
ért. Egyről azonban nem sza
bad megfeledkezni: A baleset• 
megelőző tevékenység nem 
kampányfeladat. Nagyon he
lyes lenne. ha az üzemben a 
balesetvédelmi oktatásokat 
élőbbé. szemléltetőbbé. von
zóbbá tennék és az ellenőrzé
sek során is közelebb kerül• 
nének az emberekhez. 

És még egy. A szakszerve
zeti bizottság mielóbb szerez• 
zen nagyobb tekintélyt a mun-

Az még nem minden. ha kásvédelmi őröknek. mert ez 
havonként megtartják a biz- a társadalmi erő felmérhetet• 
tonsági szemléket. Helyes len segítséget tud nváitani a 
J.enne. ha nemcsak a bizton-

1 
balesetek megelőzéséért fol.vó 

sági megbízott. a szakszerve- munkában. 
zet munkavédelmi felügyelő- Visi Ferenc · 

Teremtsenek rendei 
A Nyugati pályaudvar fel- Az ittas egyének botrányt 

vételi épületében az Utasellá- okoznak a vonaton, veszélyez• 
tó 4, égetett szesz árusítására tetik az utazóközönség és a 
is berendezett söntést üzemel- szolgálatot teljesítő vonatsze• 
tet. A volt Ilkovics törzsven- mélyzet testi épségét. Az ese
dégein kívül a vonatra vára- tekről tudnak az illetékesek, 
kozók közül is sokan lerésze- de napirendre térnek felette. 
gednek ezekben és gyakorta 1959-ben olyan ígéretet tett az 
botrányos jeleneteket rendez- Utasellátó vezetősége, hogy a 
nek. Az Utasellátó személyzete 3-as számú várótermet fehér 
például a 3-as számú söntést asztalokkal berendezik, de az. 
naponta 5-6 esetben is taka• óta sem történt semmi. 
rítja, mégis lehetetlen állapo- Fontolóra kellene vennl1 
tok uralkodnak. hogy ezeken a helyeken meg• 

Az utaskísérők munkatársaikkal, a kalauzokkal ismerkednek 
(MTI Foto: Lajos György felv.) 

- A szemsérülések naou
részt abból adódtak. hogu sze
Telóink nem SZÍVi'Sen használ
tá.k a védöszemüveget - hal
lottuk Szabó László főmér
nöktől -. Ezeket a dolgozókat 
minden esetben fif11Jelmeztet
tük. Ha nem használt. nem
csak a.z illetőt. hanem a mü
vezetöjét is megbüntettük. 

Becsületes munkásemberek szüntessék a szeszesitalok 
fizetésüket elisszák, pénzüket j árusítását. A mindenáron való 
e}lopják, s nem egyszer a csa- bevételhez ragaszkodás, a má
ladi otthon helyett kórházba 

j' sik oldalon súlyos anyagi éli 
vagy a rendőrségre kerülnek. erkölcsi károkkal jár. 
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A társadalmi bíróságok 

eljárásával kapcsolatos kérdések 
11\ Melyik gyáregység társa- kat vidékről kell megidézni és vagy az eljárást meg kell szün
V dalmi bírósága bírálja el ezzel kapcsolatban költség me- tetni, vagy át kell tenni más 
a:,; ügyet a vállalaton belül, ha. rüJ !el, ezt a költséget ki vise- hatósághoz, eldöntheti-e e2't 
a két érdekelt más-más társa- li? Továbbá a tanúként meg- tárgyalás megtartása nélkül, 
dalmi bíróság elé tartozik? hallgatott dolgozónak a mun- ha igen tanácsban kell-e eljár-

Ha a vállalat ugyanabban a kából való távolmaradása mi- nla, vagy eljárhat-e a társa
várwban működ.6 két küJ.ön- ,,itt kiesett munkabért ki téríti dalm! bíróság elnöke is? 
bözó wáregységében dolgozók meg? A társadalmi birósáa nem 
között merült fel jogvita, (pol- A társadalmi bírósági eljá,- köteles nllilvános tárgyalást 
gcíri jogi igény, polgári vagy rásban tanúként meghallgatott I kitűzni, de tanácsban köteles 
büntetóügy), ú.ou annál a tár- dolgozó kiesett munkabérét az döntést hozní. 
,adalmt bíróságnál indokolt Mt. 69. § a) pontja alapján a 
megindítani az eljár,úit, ahol vállalatnak kell megtéríteni, 
az ,:J;árás alá vont személy, mert a társadalmi bíróság elot
Uletve adós dolgozik. A társa- ti tanú.skod,úi is áLlampolgáTi 
da<mi bírósági eliárás fó cél- kötelesség. Fegyelmi vétséget 
,a, a dolgozók nevelése azt képező cselekmények esetén a 
feitételezi, hOfll/ a társadalmi költségeket a �,áUa!at viselt, 
bfrósági eljár,úit az elótt a mivel a fegyelmi hatóság el
k;olldctiva eLött folytassák le, járása esetén is ,ez a helyzet. 
amelyikhez a dolgozó tartozik (Fewelmi vétséa alatt érteni 
és ahol a dolgozó személyi, kell a feqyel.mi vétségnek mi
csaladi körülmenyett, a mun- nősülő bűntettet és szabálysér
kához való viszonyát, valamint tést is.) A szakértő meghall
egyéb körülményeit, amelyek g,atására általában bonyolult 
a net.•elés szempontjából lénye- ügyben kerülhet sor, ami azt 
gesek - legjobban ismerik. is ielenti, hogy az ilyen il{Jyek 

Az Iparvállalatok összevoná- nem tartoznak társadalmi bí
sa során eLöfordulhat, hogy r6.<ági hatáskörbe. A kizáró
ugyanazon vállalat két olyan lagos hatáskörben elbírálandó 
kti,Iönböző telephelyén mükö- és feqyelmi vétségnek nem mi
dö társadalmi bír&ág között nősülő em1éb üguekben a költ
merül fel hatásköri ÖSszeütkö- sérrek viselésP felől a SZOT 
zés, a11!'1'lyek földrajzilag két killön intézkedik. 
killónböző helyen működnek. C) Tanácsi, vagy rendórhaIlyen esetben a két érintett tósági szabálysértési hal?akszervezeti_ bizottsáo dö-!7-ti tósái? áttehet-e társadalmi bíel.. hogy az .. uw _ letárgyalasa rósághoz munkahelyen elköve-mtképpen torténik. t t bál · � .. t, h 
• Több vá11,ilat társadalmi e t sza . yse · ugye . a .. � 

b. ·.,�· t g ·  · k"zé szb felJelentést ,·állalaton k1vuh 
.1ro"?"i a JaJ O - személy, vacy más szerv tet�ot 1s -�álasztottak be. renn- te? Kötelező-e ilyen esetben a ell-e az ossze!érhetetl�g eb- társadaml bíróságra az áttéteben az esetben, arra figyelem-

, 

Jj határoz,'lt. vagy csak az szb mel, hogy a, T':'r. 26· § (2) be-
kezdeményezése alapján kerülk� erte.meben a _szakszer: het sor a !<Zabálysértési üizvvezet\ bizoLtság a .tár.sad3.lll;1 
nek társadalmi bíróság előtt bl:.'óság felett ellenorw t�ve-

1 • tá 1 - • ra? (Pl súlv-
k�nységet gyakorol és határa- va O • :gya as:i · · · 

zatána1< felülvizsgálatát kez- c�onk1t.as. )'á.•�rlók �e�károsí

deményezheti? t�sa, árdragitás, mmóségron-

A társadalmi bíróságról szó- tás, stb;l . .. 
ló Jogszabály az összeférhetet- Szt:bá.lysértési u�et , �tar
Len.ség,-öl nem -rendelkezik. A g�alasra a_ szabáf ysérte,si ha
azakszen·ezeti bizottságnak a tosá�. az_ f.i.gyészseg, _a re_�
Ttir. 4. § (1), az 5. § (2) bekez- ség ... il�t<?l.ea a bir6sag kozvet• 
déseiben és egyéb rendelkezé- lenul . is _:,avas?lhat a szakszer
,et�n szabályozott különle- vezet! btZ_'?ttsagn.a�. A _társa

���
ladt?tmi,6'- (felü{71/eleti, <l?lm• iróság ele ter�srlés 

i kör "t4nad4lmi u,.m,4ban �b61l ,,akazer
biróságl határo.:i:zt felülvi.z.s- veze_ti. bizottsáa d�nt. 
gálata, stb.) következik. hogy Kivetele.sen az is eUlfordul
szakszervezeti bizottsági tag hat, � a sz�kszervezett bt
,negválaszt,úia a társadalmi bi- zotts�g -�ud�t szerez va(a
,-óság tagjául nem 1(ívá1Urtos. melvik uzemi dol90z6 elle� in-

A A dolgoZÓI< anyagi ter
W mészetű vitás ügyeiben a 
hatáskör szempontjából a pol
gári jog szabályai irányadó
ak-e, ha pl. a követelés 1000 
forint és a dolgozónak kamat
ra is Igénye van, az ügy a tár
sad,3lml blróság hatáskörébe 
tartozik-e? 

A társadalmi bfróság elé 
kerütő v.ou tárgyértékének 
megállapításánál a kamat nem 
számít be az érvényesíteni k!
vánt követelés összegébe. 

(Folytatjuk) 

Az üzemanyagfuvarozás 

új módszerei az NDK-ban 
(Berlini tudósítónktól) Az

l 

anyagot el!uvaroznl. Mivel a 
NDK közlekedési dolgozói ré- szén a jövőben is nagy szállí
szére az idei tél az 1963-as tóteret igényel és a kocsifor
évet gyakorlatilag 9 hónapra dulóldö csökkentésével továb
csökkentette. Háromnegye<lév 

I
bi fuvarozási kapacitást kell 

alatt 32 millió tonnával, 5,5 nyerni, ezt az új szervezési 
százalékkal több árut kell el- formát a jövóben Is fenn kell 

ködött és fuvarozási kapacltá
sá t egymással gazdasági azem
pontból egyeztette. 

Mielőtt a szénfuvarozá9 köz... 
pontosítása bekövetkerett vol
na Plrna, Prenzlau és Wltten
berg körzeti székhelyeken be
vezették a központosított áru
átrakást. ami a munka terme
lékenységének 3�0 száwé
kos emelkedését eredményezte 

fuvarozni, mint 1962-ben. tartani. 
Ez mindenekelőtt szállító-

tér kérdése. A hideg tél során A termelőtől a fogyasztóig 
az üzemanyagok kitermelése 
és fuvarozása képezte a gaz
dasági élet leg!óbb láncsze
mét. Szinte az egész nyitott 
kocsipark a szénfuvarozást 
szolgálta. 

A Minisztertanács 1963. ja
nuár 31-én olyan határozatot 
hozott, hogy a szénfuvarozás
ra vezessenek be újmódszere
ket. Ez február közepén életbe 
is lépett. Ennek révén sikerült 
kevesebb kocsival több fűtő-

A Minisztertanács határoza- és naponta 700 teherk00tl 
tának lényege abban állt, hogy megtakarításával járt. 
a termelőtől a fogyasztóig zárt Hogy ebből a komplex fuva• 
fuvarozási láncot kell létes!- rozási láncból milyen haszon 
teni. származik, azt a bautzen! tét'-

Azelótt a be- és kirakás a ség fuvarozási helyzete fs 
jármúveek fordulóidejének 40 húen tükrözte. 
százalékát és a fuvarozási te- Egy 20 km-e9 körzetben 
vékenységnek mintegy egy- mintegy 50 átvevő kapott 
harmadát vette Igénybe. egyedi küldeményként szilárd Emellett a tömegáruk kéthar- üzemanyagot. Feladóként két 
madát összpontosit\-a rakták telep szerepelt. A kirakást 18 be. Az áruk kirakása azonban tolatóállomáson végezték. 
szétszórtan történt. Ambár a fuvarozási távolság 

Az új szervezé5i forma a 100 km-t sem tett ki, szinte 
szilárd üzemanyagok kiraká- minden teherkocsit kétszer ál• 
sát 170 csomóponti állomásra, lítottak át. A kocsiforduló ide

mint központi átrakótelepre je 2,2 nap volt. 

összpontosítja. Azelőtt a kocsi- A Deutsche Relchsbahn, az 

rakományokat mintegy 3000 állami szénkereskedelem, az 
telepen rakták ki Az üzem- illeté-kes gépkocsi-közlekedési 
ayagokat a cso�ópontokról I vál!al�t és az állami hatóságok 
gépkocsikkal fuvarozták el. A &Ze:Ye�. 11 népi tulaJdonban 
kirakáshoz a nagy üzemek, az levo uzemmel, 1� m_ez6gazda
építóipar, a szénkereskedelem &ági kereskf;delm1 szovetkezet
és a vasút valamennyi igény- te!, 9 magankereskedőve!, 13 
bevehető gépi berendezéseit egyéb fogyasz�?v_al megegyez
felhasználják. Ezzel a fuvaro- tek, hog� a jovoben a szenet 
zási lánccal - mivel a ko- csak telJes vonatrakomány
csiknak útközben! állomáso- ként veszik át. 
kon való átállítása elmarad -
rövid kocsiforduló időt értek 
el és sokkal nagyobb mennyi
ségű üzemanyagot lehetett ke
vesebb kocsival a fogyasztók 
telephelyére szállítani. 

30-40 százalékos 

termelékenységemelés 

A vonat ennek !olytán na

ponta 65 kéttengelyes koe&lt 
és mintegy 140 OOO kocslórát 
takarít meg. Ezzel a kapaci
tással egy negyedévben több 
mint 30 OOO tonna egyéb árut 

lehetett fuvarozni. 

Ha mégis megválasztották, a dult :zabálV:sértési eljárasról 

felülvizsgálatban, mint szb-tag (�l. !uzrendeszet� =!��; ne t.•egyen részt tes) es iou az 1711 
A novocserkaszld (Szovjetunió) �illamos mozdonygyárban fo

lyik a mozdonyok szerelése 

A kocsirakományú és a da
rabáru-forgalom összpontosl
tMa a Deutsche Reichsbahn
nál már hosszú ideje folya
matban van. A két utóbbi év
ben 1400 árufeladási helyet 99 
csomóponti árufeladásl helyre 
csökkentettek. Már az eddigi 
átszervezés is mintegy 7 mil-

116 márka megtakarítást ered
ményezett a darabáruknál. Ezt 
úgy érték el, hogy a vasút és 
a gépkocsiforgalom együttmű-

Az új fuvarozási technológia 
hozzájárult ahhoz, hogy a vas
út valamennyi fuvarozási 
igénynek a hideg időszakban 
is eleget tudott tenni. A vasút, 
a gépkocsi-közlekedés felei6s 
vezetői és az állami szervek 
most azzal foglalkoznak, hogy 
az új fuvarozási technológiát 
ismét felülvizsgálják. A ta
paszta!latOlk azt blzonyítj� 
hogy nagy előnnyel jáma, ha 
a kirakási csomópontokat a 
jelenlegi 170-ről mintegy 60-ra 
csökkentenék. 

(MTI Külföldi Képszolgálat) Karl Hemz Gummicb 
Ugyanez �tkozik a VEB kezdemén11�zi társadal�i b1r�

tagjaira is. mh'eZ a fegyelmi sáa elott tört� elblralá., ve
ügybe-n hozott súlyosabb haúi.- gett. Ilyen á�telre azo

;!:!7r 
-ra::atokat (alacsonyabb mun- csak ad_dia keru_lhet sm:, g lt-4 _________________________________________ ..__..,.. _______ .,. 
kakörbe hel11ezés és a:onnali a s�a�alysm:tési �tósag ela/5-

hatáluú elbocsátd.s) fellebbezés foku erdemi hatarozatot nem 
esetén a VEB bírálja el. hozott. • • 
• Ha a társadalnú bírósági 1 � Ha a társadalmi b� 

eljárás során szakértőt W úgy látja, hogy az ü�y 
kell meghallgatni. vagy tanú- 1 tárgyalásra nem alkalmas, 

• se e♦ •• •• •• •• w •• •• uo eo oo e W •• •• •• 00 0 

Jól sikerü lt az ifjúsági találkozó 
Június 23-án került sor Ba-

I 
után Nagy Richárd, a buda

latonalmádiban a IX. vasutas pesti KISZ-biwttság első tit
ifjúsági béketalálkozóra, a kára tartotta, mintegy 5000 
Bzakszervezet elnöksége, a fiatal vett részt. 
K�Z _K_özponti Biwfüjga_ �s A békegyúlés után késő es
a \ asuh Főosztály rendezese- tig gazdag kulturális és 
ben

A. bék -1 - me sportműsor sz.órakoztatta az 
enagygyu esen, -

. . d • 'bői é k lyen az ünnepi beszédet Sza.- orszag min en resze r e-
bó Antal főtitkár megnyitója zett vendégeket. 

Megjegyzések a „Mostoha kocsik" 

című levélhez 
Lapunk június 1-i számá

ban közöltük Bognár Károly 
levelét a kalauzkocsik kar
bantarti.sáról „Mostoha ko
csik" címmel. A levéllel kap
csolatban két olvasónk tett 
megjegyzéseket. 

Markos József zalaegerszeg
,.Öl küldött levelében azt írja, 
hogy ré�zben igaza van a le-
Yélirónak, de nemcsak a ko
cslJavitókat terheli felelősség, 
hanem a vonatkíséröket !s. A 

hezítik, hogy e kocsik fordu
lója éles, gyakran még kisep
résükre sincs !dó, máris újabb 
útra indu1nak. ő is megje
gyezte. hogy a kalauzkocsikat 
használó vasutasoknak legyen 
becsületbeli ügyük a kocsik 
épségének, tisztaságának meg„ 
óvása. 

A Uh·atalos LapbÓI 

\'onatltíséröktól elvárjuk A Hivatalos Lapból a su,.ksz,er
Ú'ja -, hogy jobban megbe- vez.et.l bizot�ok és a do.aozók 
csüljék a nép vagyonát és vi- r:telmébe 

a1ánlluk a követ.kező-
gyázzanak a kaiauzkocsik ép- 23_ szimból: uo 165/11163. tit. e. 
ségé!-e, :-áir�::�t�� �e�t�J:ZJi Kocsárdi Tibor a Bp. Déli e1szamolásana1< szabályozása. 
Míúzak dolgozója azt írja, :t. számból: ut 9S3/1963. 1/� A 
hogy dolgozótársaival együtt :�a<!il���;�:Y-;;n��e';,�: egyetért a bírálattal és a lehe- nek mn<1o<it�<J1 � a .,,.,,.,bJvze•t
töséghez mérten az eddiginél munkaülfl,1 Intézi,,; tovabb! <!e-
nagyobb gondot fordítanak a 

\ 
centralluilása. 

kalauzkocsik karbantartására. 1uWo1�,a�k 
1{!rt�l �iabI 

A kalauz.kocsik javítását ne- 1Yozása. 

Öt nap Franciaországban 
I I. 

A KONGRESSZUS 

A francia vasutas-szakszervezet kongresszusa közvetlenill 
1t sikere& bán11ászsztrájk után v.lt össze. Tudott dolog, hogy 
a bányászok haY"cát, mel11 35 napig tartott, elsőként a vasuta
aok támogatták éa számtalan akciót indítottak e sztráikharc 
győzelmének elsősegítéséért. A nagyszabású. mozgalom győzel
me, befejezése csak fokozta a kongresszus harcos és egyben 
bizakodó hangulatd.t, forró légkörét. 

Számoa külföldi ország vasutas-szakszervezete képvisel
tette magát. Szinte tüntetésszámba ment az az ünneplés, amel11-
ben a Szovjetunió és Kuba delegátusát részesttették. Nem 
csökkent az algériai, de a magyar küldött felszólalása során 
sem a lelkesedés. 10 országból voltak küldöttek. Azért nem 
többen, mert De Gaulle hatóságai nem adtak számukra vízu
mot. (A szovjet delegáció is a kongresszus utolsó napján ér
kezett.) 

Hogy mil11en nagy fontosságot tulajdonított ennek a kong
resszusnak a nemzetközi szaksze,-vezeti mozgalom, azt azzal is 
lehet illusztrálni, hogy részt vett ,-ajta Louis Saillant, a Szak
szervezeti Világszövetség főtitkára és J. Chatterjee az SZVSZ 
közlekedési, kikötői, halászati és szállítást tagozatának fótit
kára is. Jelentős, hogy részt vettek azon a Francia Kommu
nista Párt, a párt által vezetett legnagyobb haladó szakszer
vezet, a CGT képviselöi és a bányászszakszerve.:et részéról is. 

A kongresszuson kialakull benyomásokról, a kongresszus 
hangulatáról nehéz számot adni, nehéz megfelelő szavakat 
találni. Ezért csak jelentésszerilen az eseményeket sorol iuk fel. 

A be,zámolót George, Segu11, a szaks:::ervezet főtitkára adta 
elő, amelyben a legfontosabb helyet a sikeres bányászsztráik 
és az azzal kapcsolatos akciók foglalták el. Amikor a főtitkár 
megemlítette, hogy ;ezen va11nak a győzelmes harc élvonalá
ban küzdött bányászok képviselői is, percekig tartó ünneplés
ben törtek ki a küldöttek. ltltették a hós bán11ás:::okat, a szak
szervezetek akcióegységét. 

A nemzetközi helyzetről szólva élesen b!rálta a beszámol6 
a kormány külpolitikáját. Ez a külpolitika - mondotta 
Georges Seguy - soviniszta és nacionalista. Különösen elftélte 
a De Gaulle-Adenauer-barátkozást, melynek célja a háborús 
készülődés. A hallgatóság nagy tapsa közepette emlékezett meg 
arról a következetes és tántoríthatatlan békepolitikáról, melyet 
a Szovjetunió foll/Ült. A világ népeinek egyetértését. köztük 
valamennyi becsületes francia háláiát fejezte ki azért, hogy 
a Szovjetunió a karib-tengeri válság eredményes megoldását 
ki tudta harcolni. Köt•etelte a leszerelést, az atomfegyverkezés 
megszüntetését. Elmondotta, hogy az atomfe17111,erkezés végső 
soron ;elentős terheket ró a dolgozó nép vállára. Csak a leg
utóbb végrehajtott szaharai atomkisérletekre mintellll 200 mil
lió új frankot fl)"Tditott a kormány. Ezek a kísérletek pedig a 
Szov;etunió és az Eg11eaűlt Allamok által kifejlesztett atomfegy-

verek mellett teljesen jelentéktelenek, mert a De Gau.Ue .Utal 
felrobbantott atombomba úgy aránylik az atomhatalmak il11e11 
fegyvereihez, mint a csúzli az ágyúgolyóhoz". 

Erösen b!rálta a NATO-t és a NATO függvényét, az Eu,-ó
pai Közös Piacot. A NATO és az Európai Közös Piac szoro
san összefügg és együttesen iayekszik biztosítani a politikai, 
katonai és gazdasági együttműködést, a nyugati otsztigok dol
gozóit a szocialista oTszágok ellen hangolni. Ezek a törekvéaek 
azonban, mint a legutóbbi sztráikharcok ia megmutatták, e1111,-e 
gyakrabban szenvednek hajótörést. 

A nyugati országok munkásai világosan látják, ho1111 o 
NATO és a Közös Piac sérti érdekeiket, rövid és hoaszútávon 
egyaránt. A legutóbbi sztrájkharcok során a nyugatnémet, • 
belga és más nyugati országok dolgozói jelentős segítsége, 
nyújtottak a francia dolgozóknak, anyagiakban és erkölcriek
ben egyaránt. Ez is azt mutat;a, hogy a NATO éa a Köz/la 
Piac népszerűtlen a dolgozók között, nem tudja eg11máatól 
eltávol!tani a különböző országok dolgozóit. Ellenkezőleg, ne111 
egyszer közelebb hozza őket egymáshoz. 

A kongresszuson világosan lerögzftették a nag11 mono
póliumok elleni harc szükségességét. Az utóbbi időben emel
kedett a termelékenység Franciaországban, azonban ezen is 
csak a monopóliumok, elsősorban a hadiipar monopóliumai 
nyertek. Az állam is a monopóliumokat szolgálja és külön
bözó intézkedésekkel, kedvezményekkel, a monopóliumok nve• 
reségét igyekszik növelni. Hogy néz ez ki a vamton: 19311-hoz 
képest 36-szorosára emelték a darabáruk tarifáját. Ezzel szem
ben a kocsirakományú áruk tarifája csak 16-szo,-osára emel• 
kedett. Tudvalevó, hogy a monopóliumok t•eszik igénybe na
gyobb mértékben a vasutat, illetve kocsirakományú árut Zt'J
mében ők szállítanak. 

A monopóliumok elleni harc egyetlen és biztos eazköze u 
egység következetes megvalósítása. Ezt e(l'lfrészr61 megkln>e
teli a relábérek állandó csökkenése, m1Úlrészr6l az, hO(lll o 
munkások követeléseit harc nélkül megvalós!tani nem lehet. 
De Gaulle - mint ahogy a beszámoló következetesen emH
tette „a tábornok" - ígéreteiben nem lehet b!zni. Még hata
lomra kerülésének idején megígérte, hoílll megválasztdsa ese
tén 6 hónapon belül teljesíteni fogja a követeléseket. lpéreth 
nem váltotta be. ezzel szemben a fegyverkezésre forditand6 
összegeket állandóan emeli. Ez is azt mutatja, hoOll az fOi
retek teljesítése a munkásosztály erejével áll a,-án11ban. Az 
erő pedig az egység szilárdságának függvénye. 

A „tábornok" burkoltan, de nyíltan is neme1111azn kije
lentette. hogu betiltja a Francia Kommunista Pártot éa felu'1-
molja a szakszervezeteket. elsősorban a CGT-t. E kfjelmU
seit már igyekezett egy néhányszor valóra váltani. Il11mkor 
mindig a francia munkásosztálv egyséc,e1 er!'jét,el taldlta ,na

gát szemközt. A francia munkáao,ztály neme11111Zf!f' meomatatta, hogy az igazi hatalmat 6 képviseli ma Franciaorrzdc,ban.. 
Most azon fáradoznak a francia munkások. MW a lldvivott 
sikereket. az elért béremelést ne kövesae az adók I• dralr 
egyidejű emelése. amire a kormán11 jelenleg tilrebzf1c.. 

Dr. Soproni 16-el 
(Folvtatju�J 



• MAGYAR VA�UTA� 

AranyérJtnes újítók 

A U G U S Z T U S  1 1 - 2 0 : 

Országos testnevelési és sportnapok 
A Mag�·ar T�tn�velési , és 

I 
dent annak érdekében, hogy 

Sport Tanacs elnöksége hatá.!•0- az országos testnevelési és 
zatot h�zott az országos test- sportnapok előkés1itése, meg
nevelési _és sportnapok meg- 1 rendezése sikeres legyen, s 
r1;ndezésere. E nagy jelentősé- betölthesse a testnevelés nép
gu e.seménysorozat első alka- szerúsítésének feladatát. 
lommal 1963 augusztus 11-20 
között kerül megrendezésre. 
községi, városi és budapesti 
szinten. kapcsolódva az alkot- A Váci VSE 
manyünnepi eseményekhez. vízi-szakosztályának sikerei 
Ezt követően az olimpiát meg
előző évben kerül sor az or
száJroS sportnapokra. 

Korábbi számunkban két megvalósítása csak munkával 
budapesti aranyérmes újítót járt - válaszolta -, de nem 
mutattunk be. Mos,t; két mis- csekély izg,3lmat kellett elvi
kokit szólaltatunk meg, akik selni, mire felsőbb szerveink 
az ottani építési főnökség elismerték azt. S7.e:rencs áJl<>
.műszaki dolgozói. Sokan az más. viztelenítésének tervét 
„ikrek" Jelzővel illetik őket, módosítottuk. Az eredeti terv 
pedig CS.lik az utóbbi években hosszirányú fövezetékkelakar
vesz.nek részt közösen az újí- ta egy patakba továbbítani a 
tómozgalomban. Külön kezd- szivárgól,kal összegyűjtött vi
ték az újítást. Abban viszont 

I 
zet. Mi keresztirányúra módo

nagyon hasonlítanak egymás- sítottuk a víztelenítllt és ezzel 
ra, hogy szeretik az újszerű 700 méter csövet, kb. egy km 
megoldásokat. kedvvel, lendü- hosszúságú szivárgó <'.satornát 
lettel vesznek részt az újító- és rengeteg munkát takarítot
mozgalomban. Mindketten tunk meg. A megtakarítás ér
vasútépítő mérnökök és a ke- téke meghaladta a 700 OOO fo
resztnevük is megegyezik:  Je- rintot. A felszabadult három
nő. Az egyik Kocsis, a másik havi kapacitással Tiszaszeder
Gyarmati. Kiváló eredmé- kény és Sajószöged között el
nyekkel érdeme1ték ki az végeztük a töltéskorona he'y
aranyérmet. reállftásának jelentős reszét. S 

A 1P<>rtnapok célia a ma
gyar testnevelési és sport
mozgalom erejének, fejlettsé
gének bemutatása. a rendsze
res t.estnevelés népszerűsítése, 
a testnevelés és SPOrt iránti ér_ 
deklődés felkeltése a dolgo
zók széles rétegei körében. 
Célja továbbá színes. látvá
nyos szórakozást nyújtó be
mutatókkal, sportversenyek
kel a sportoló ifjúság igazi ün
nepévé avatni ezeket. 

A sportnapokat az ország 
minden községében, városá
ban megrendezik. Az előkészí
tésre és meg-rendezésre szer
vező biz.ottságok alakulnak. A 
vasutas megyei bizottságok, 
szakszervezeti bizottságok 
gondoskodjanak arról, hogy a 
szervező bizottságokba vasútas 
aktívák is kerüljenek, 

A sportnapot széles körű agi-

Az idei országos motorcsó
nak túrabajnokság első for
dulójában, melyet június l-én 
és 2-án Budapest-Döm$öd
Budapest viszonylatban bo
nyolítottak le, jól szerepeltek 
a Vád VSE viziszakosztályá
nak tagjai. 

A szakosztály kilenc ver
senyzője indult a túrabajnok
ságban. A legjobb eredményt 
Kovács László érte el, aki a 
250 kcm-es kategóriában 
mindkét napon a harmadik 
helyet szerezte meg. Gáspá,
László, Burjár, Béla és La.k.a,
tos Lász!.ó a 6-7., illetve a 9. 
helyet szerezte meg_ 

Ezek a váci sportolók az ed
zések és versenyek mellett 
nagyarányú társadalmi mun
kát végeznek, hogy a vizitele
pet teljesen kiépítsék 

R. L 

tációs és propagandamunka Nehe'zkes korszer'u's'íte's előzi meg, melynek célja az 
ünnepségek ismertetésén ke- BadacS<YT1ytomaj állomás resztül a testnevelés és sport raktárában korszerűtlen zsáknépszerűsítése. A szakszerve-

A második aranyérem 

Kocsis Jenő 1951 óta dólgo
zik a vasútnál. A Miskolci 
l!:pítési Főnökség műszaki 
csoportvezetője. Eddig 8 újí
tását fogadták el. Valamennyi 

·� 

a vasút.építéssel kapcsolatos. 
Főleg tervmódosítások, gazda
ságosabb munkamódszerek. zeti srer�_ek a helyi adottsá- taligát használtak. Volt a rak

tárban kölcsöniképpen az egyik goknak megfelelően tudatosít- szállítófél tulajdoi,ában lev/1 - Melyik újítása volt a leg-sák a sportnapok jelentőségét. taliga is, amelyet nagyon jelentősebb? - kérdeztük. A XIII. vasutasnapi sport- könnyen tudtak kezelni  a rak-

itt is aJkalmaztunk egy érde
kes újítást. Ezeket az újításo
kat már Gyarm.!lti barátom
mal közösen dolgoztuk ki. 

Szakmai góg 

,agy népgazdasági érdek 

Gyarmati Jenő főépítésveze
tő a főnökségnél. 1952 óta vas
utas. Első újítását hét évvel 
ezelőtt dolgozta ki. Füzes
abony állomás Miskolc felőli 
bejáratát alakította át két 
társújító közreműködésével. 
Ez az újítása 580 OOO fotint 
megtakarítást eredményezett, 
s bár Gyarmati .Tenő nem for
galmi szakember, újításával a 
forgalmi szakosztály elismeré
sét is kiérdemelte. 1960-ban 
ezért az újitásáért tüntették 
k1 kiváló újító bronzéremmel. 

- Mindketten nagyon örül
tünk, hogy most ismét elis
merték újítótevékenységünket 
és aranyérmet kaptunk 
mondotta beszélgetésünk so
rán Gyarmati Jenő. Azt 
szeretnénk, ha a vasút illeté
kes vezető szervei a jövőben 
is támogatnák újítómunkán
kat. Bennünket nem az önzés 
vezet egy-egy újítás kidolgo
zásánál, hanem az, hogy a finnepségeket kapcsolják ősz- tári dolgozók. - A füzesabonyi állomás 

sze a sportnapok előkészítésé- A Magyar Vasutas tavaly átépítésével kapcsolatos rne
vel úgy, ahogy ezt Miskolcon május l-i számában javasol- lyet az azóta tragikus kőrül
tervezik. Itt a sportnapokra tam, hogy készítsenek az ál- mények között elhunyt Dankó 
készülő gyakorlatokat bemu- lom.ás részére egy ilyen ügye- Béla mérnökkel közösen dol
tatják a vasutas.napi spoiiün- sen kezelhetö, könnyű tali- goztunk ki. Úgy csoportosftot-
11epsé11cn. gát. Nemrég újra jártam Ba- tuik át a fiókműhelyi vágá-

A sportnapok bemutatójn dacsonytomajon. Az általam nyokat, hogy az építésüknél 
sok vasutas dolgozó, sportoló javasolt taliga rettenetes csa- 2,2 millió forint megtakarítást • 
vesz részt. A bemutató gya- lódást ◊kozott. Otromba, ne- értünk el. Ezért kaptam 1961-
korlatok anyagának betanu- héz jószágnak si!került. A ben az első újító aranyérmet. 
lása odaadó. lelltiismeretes mintapéldány 16 kg . volt, ez Megjegyzem, volt ennek az 
munkát igényel az üzemi. hi- pedig 36, Túlságosan sok rajt� újításnak egy szépséghibája 
vatall .  szolgálati helyektől. A a merevítés. Allítólag szom- is. Az újftási díjat ugyanis a 
szakszervezeti bizottságok se- bathelyen készült és 'készítői bíróság ítélte meg számunk
gítsék elő a gyakorlatokon többször megnézték a minta- ra · • • 
rész: vev? �folgozók, sportolók darah?t is. . • Elmondta azt is, hogy legiz
meineleneset. Az ilyen nehezkes korszeru- galmasabb újítása a ,szeren-

Szakszervezetünk kultúme- sítés nem sok örömet okoz a csi ügy" volt. 
' 

velési és sportosztálya felhív- raktári munkásoknak. Egye-
1 „ 

ja a szakszervezeti szervek ! l
őre a raktár sarikában por<>- Miert volt izgalmas? 

figyelmét, tegyenek meg min- sodik . • B. K, - Az újítás kidolgozása és 

Mi újság Nyíregyházán ? 
műveleteket. vaqyis az ál
lomási és a vcmatkfsérö sze
mélyzet munkáját ezzel e(l1J
szerúbM, könnyebbé lehet 
tenni. Ezt mt a saját kárun
kon tanultuk meg! 

vasutat és a népgazdaságot 
megkíméljük a felesleges ki
adásoktól. 

Kifogásolják az újítók a Ja
vaslatok vontatott elbírálását. 
Részben megértik ezt, hiszen 
ezek jóváhagyott tervek meg
változtatását jelentik és elő
felt.ételük a korábbi szakvéle
mények felülbírálata. S ebben 
mindig van egy kis önkritika, 
melyet senki sem tesz meg 
könnyen . , ,  

lán jobban ismerjük a helyi 
adottságokat. Ha a tervet szó 
nélkül végretwJtanánk, jog 
szerint senki sem tehetne ne
künk szemrehányást, csak a 
lelkiismeretünk... Vélemé
nyünk szerint a szakmai gőg 
nem mehet a népgazdaság ro
vására Magunk is csak ikö
szönettel vehetjük, ha vala
melyik javaslatunkról tudo
mányos számításokkal bizo
nyítják, hogy nem felel meg 
a követelményeknek. 

S az sem tetszik az „ikrek
nek", hogy sok tervet már 
csak „feltételesen" adnak ki, 
nehogy újítani lehessen. An
nak sem örülnek, hogy az 
újítási díjakat a felsőbb szer
vek erőszakkal a minimumon 
tartják. A rendeletek szerint 
2-10 százalékig terjedhet az 
újítási díj. Ok három száza
léknál nagyobb összeget csak 
egyszer kaptak. 

Ez a „ludasi ügy" kapcsán 
történt. Gyarmati Jenő újí-

- Kocsijavító-műhelyt léte
sítenek a dunaújvárosj fűtő
ház területén. A műhely 
mintegy 25-30 dolgozót fog
lalkoztat majd. 

- 18 tenaelyes. 260 tonna 
teherbírású teherkocsit készí
tett e(IU QYár a svéd államvas
utak részére. A kocsi hossza 
40 méter, önsúlya, 100 tonna. 

- Több mint 100 kisgépd 
helyeznek üzembe az év fo
lyamán a szombatbebi .Jármű
javítóban. A gépekkel számos 
üzemrészben könnyitlk a ne
héz fizikai munkát. 

- 1500-an tekintették meg 
a Miskolc Tiszai pályaudvar 
nőbizottsága által rendezett 
kézimunka kiállítást. A kiállí
tás anyagából több darabot 
eljuttattak Moszkvába a Nők 
Világkongresszusára. 

- 20 má21Sa ócskavasat 
gyűJWUek ÖSS'Ze a békéscsabai 
pályafenntartási fönöksé,11' 
KISZ-tiatal,iai. Ezenkhül 15 
újítási javaslat beadását vál
lalták a vasutasnapra. 

- 14 liter vért adtak a lea
utóbbi véradó na1>on a Mis
kolc Tiszai 1>áluaudvar dolao
zói. A uéradás measze·rvezésé
ben Pálfw Mátyásné átme
nesztö, vöröskeresztes meabí
zott járt élen. A szolnoki fű
tőház dolaoz6i 15 liter vérrel 
járultak hozzá embertársaik 
életének meqmentéséhez. 

- A nürnbergi közlekedési 
múzeumban fejezte be pálya
futását az a német gőzmoz
dony_ amely 1936-ban a Ham
burg-Berlin útszakaszon 
óránkénti 204,3 lnn-es rekord
sebességet ért el. 

- 115 fiatal jeJentkP.zett '\ 
szombathelyi igazgatóság terü
letén a Szakma Ifjú Mestere 
vizs:táira. Az érmeket a vasu
tasnapi ünnepségekM adják 
át a fiataloknak. 

lntegra-Dominó 1'end
szerú biztosítóberendezést 
kap Ny!regyháza. állomás, az 
építést még ebben az évben 
megkezdik. Ezzel kezdte 
a beszélgetést Humicskó Győ
ző ügyeletes tiszt arra a 
kérdésünkre. hogy mi új
ság Nyíregyházán? 

Az állomás dolgozói öröm
mel fogadták a hírt, hiszen 
jól tudják, hogy ez a mű
szaki fejlesztés munkájukat 
fogja könnyíteni, s biztonsá
go.sabb feltételek mellett vé
gezhetik majd s:rolgála�t-

telefrm,on értesíti a „kiüsös" 
1.ámpakeze!őt, Ez a módszer 
bevált, s még egyetlen lám
pa sem kallódott el. Ná
lunk pedig nem egy teher
vo11at irányt változtatva 
folytatja az útját, például 
előfordul. hogy a Debrecen 
felől érkező üres K-szerel
vény ugyanabban az iranv
ban „jár ki": Vásárosna
mény felé. 

Többet ésszel . . .  

Új szersiam a sarüsoknak 

Nyíregyh.á.z,j specialitás: a 
sarurakó-villa. A csurgató
dombon használják, 

- Guntá.s közbe-n néha 

- Névadó ünnepséget ren
deztek a miskolci Vörösmart:, 
Klubban. Zarándi Bertalan - Nem mondjuk, hogy mi raktári munkás újszülött kisjobban értünk a vasútépítés- lányának a mozgalmi szerYek hez, mint a tervek készítői és ajándékokkal kedveskedtek. jóváhagyói - állapította meg - Az „rsme,-d mea hazá• Gyarmati Jenő. - De mi a cla.t" mozaalom keretében a gyakorlati munkában ve- székesfehéri:ári 1>áluafen.ntar

szün:k reszt és másoknál ta- tási fönökséa szocialista · bri-
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tási java.�lata alapján L!tdas 
és Kál-Kápolna között az 
alépítm.ényl kOJ.'Ona emelésé
nek elhagyás.i.val 350 OOO fo
rintot takarított meg a vas,. 
út. Az értékelésnél az egyik 
főosztályi illetékes addig 
csűrte-csavarta a gazdasági 
számítást, amic 22 00@ fo
rintra csök:kentette- a rnegta� 
karítás összeo-e,ét. Ezután már 
bátran volt „bSkezű" és 10 
százalékos újítási díjat ja
vasolt. A tényle� megtaka
rításhez képes.t viszont ez 
csak 0,64 százalé!<ot jelentett. 
Ez a minimum rekordja Yolt! 
Nem csoda, hogy a Beruházá
si Bantk revizora javaoolta az 
újítónak, hogy forduljon a 
bírósághoz. Nem tette. Hi
szen az újító nem polgári pe
res üro,-véd, hanem műszaki 
dolgozó. Se kedve, i,e ideje 
nincs a pereskedésre. 

Mi is csak a tanulság ked
véért írtuk le ezt a néhány 
prob.lémát. 

Lőrincz János 

aádjai a nötan.ács kezdemé
nyezésére iúnius 23-án Szom
bathely. 24-é„ vedta Köszeo 
és környékének nevezetessé• 
aeit tekintették mea. 

- 42 nyugdíjast vendé«elt 
me,; a szakszervezeti blzott
sáir Szolnok állomáson Június 
16-án. az állomás oktatóter
mében. 

- Kéthetes ünnepi múszak
kaJ köszöntik a békéscsabai 
vasutasok a vasutasnaPOt. A 
távk.özlő szolgálat dolgozói az 
ünnepre be akarják fejezni az 
új gépkapcsolású központ 
munkálatait. 

- l..avunk 1unius 1-i szá

mában m e111elent „Ahoa11 a bi• 
zalmi látja" c. cikkünkben a=t 
irtuk. ho(IU az utaskfsérók 
veszélyessét]i 1>ótlék cim,;n di
_1miáaban résusifü1ek. t:rtesiL
lésünk helytelen volt. a:: vta�
kisérök 1:eszélyesséai t>6t11}kot 
nem katmak. 

Lnluí'-esere 

.Elcserélném 2 szoba. komfotio.s 
laká.c;omat hasonló buct� oe--;a fö!d
szlnti vaev el�őeme1et1 lekiSsra. 
Cím: Verebit.;; József. Bo .. xxr .• 
CSill.ru?telen. Mnrs u. lG. tn. 34 

A SZERKESZTÓSÉG ÜZENI 

rconcz János. Kocsárdi 'NOOr, 
FelvéErt István, Buda.pes.1.: BOf(nár 
Károi:v. Taoo1ca: Cez!édi Sánd,or. 
Debrecen : 1\tarkos József. Zala
egersze.r: Boldi?.•�ár G'.7.lla. Békés
csaba: Sz.ene Feren-c. Szob: P1!'1-
tér Lajos. Vác-rátót : Le\."clclkei la.· 
Dunk anvagához felhasználjuk. 

S:z.edmák András. Gvönl!YÖSh•
lAsz: csősz Imre. Kecel : Levelet• 
ket Utetékesekhez továbhltottuk. 

Orbán Dániel, !\Jtskolc: Vet'-'e 
h�nc,-qi.ntm;. dP hr.qc:•1•·1 � P-"l'.ért 
közlésére nen, vállalkozhatunh. 

�lAGYAR VASUTAS 
Felelős szerkesztő: Guh,·as János 

Felelös ktacJó: szabó An�al 
Szerkesztőség; 

Budapest VI •• Benczűr o. 41 
Telefon: vór-o�i: 4'.H-lH. 

Ozetnl S9--7? 
Terjeszti : a Nép..,tava Lapkiadó 

Vállalat 
Budapest VII„ Rákl,cZI üt Sf 

Sz.ikra LapnYomda 

Zárlámpa nem veszhet el 

A Nyírség fóvárosáiba öt 
irányból futnak össze a vá
gányok. (A keskenyvágányú 
„nyirbodrogi" vasutat nem 

A dolg)ozók megértéssel fo- is számítva.) Ebből is kép
gadtá:k - és a fejlődés elke- zelhetó, miért fordítanak 
rülhetetlen. követelményének olyan nagy gondot Nyíregy
tartották - az egyvonatkísé- háza guritódomb nélküli ál
rós r!!hdszer bevezetését. A lomásának kocsirendező! a 
legnagyobb problémát egy tolatás legfejlettebb módsze
ideig a zárlámpák kezelé- rére. A kezelő és tolató te
se okozta: ki vegye le az hervonatok összeállitásán.ál 
érkező vonat végéről, ki vi- leggya!krabban a finomrende
gye be a lámpaházba st'b. zés két sémáját alkalmazzák: 

elkerülhetetlen - a.ká,- bal
eset megakadályozása érd.e
kébe-n -, hogy a kocsi1'end.e
ző ne te(l1Je mozgó ;ármú
vek közé a sa,-ut. Ezzel per
sze - az úgynevezett becsű• 
szá.ssal - 8aját testi épségét 
veszélyezteti, ezért tilos! Am 
hiába tiltják e veszélyes mű
veletet, a uurítódombok dol
gozói sokszor „t>állalkoz11ak" 
rá. A nyire1111háziak ezért 
szerkesztették ezt az „üwes" 
szerszámot. Segítségével biz
tosan. pillanatok alatt lehet 
a mozgó kocsi.k kereket kö
zött is .sínre helyezni a sarut. 

Július 14: vasutasnap 

Sok más állomáson ebből )Tlég három vágány felhasz.ná,J.ásá
mindlg származnak kelle- val hat, öt vágány felhasz
metlen�k: a lámpá:11: el- ná!ásával tíz elegycsoportot 
vesznek, eLlta.llódna,k, vagy állítanak össze. úgy hallot
gazdátlanul hevernek a vá- ták, hogy a Dunán.túl né
gányok között. hány állomásán a kocsiret1• 

- Nálunk már nincs ilyen dezők még nem tulajdaníta
probléma - mondja az ügye- nak jelentöséget enl!lek a 
Ietes tiszt. - Parancskönyv- módszernek. 
ben szabályoztuk a zárlám- - Ha ez tgaz - mondja 
pák kezelését. Az érkezö vi>- Ková.cs 3. Károly kocsimester 
natvezető beviszi a zá.rfék- 1 -• akkor az =k azért van. 
hez legközelebb es(J örhely• mert ott még nem ismerté� 
-re, a onnan a térfelvi111tázó fel eléggé, 1wíllJ 4 tolatási 

Mi már egy éve használjuk, 
s kitűnően bevált - magya
rázza az egyik kocsirendező. 
Újításna!k nem adták be, 
pedig, ha elfogadnák. sok he
lyen lehetne hasznosítani. 

Ezeket tudtuk meg a cím
ben emJft.ett kérdés nyomán. 
Az állomás dolgozói minden
napi munkájukról mondtaik el 
néhány érdekes mozzanatot. 

KovM111 József 

- A.: ablakra te1111étek. a dekorációt, ne 
rontsa az ünnepi hangulatot a kirakatlan ko
csik látvánva. 

- Zenés é bresztő. 

(Pusztai ,eál 1ajztri) 
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Egymillió tonnával csökkent az adósság i 
Javuló eredmények a személy- és áruszállításban � 

� 
Még nem állnak rendelke- kodás. Különösen szembetú

zésünkre végleges adatok a nő a különbség a munka
vasút első félévi munkájá- napi és a munkaszüneti ra
ról. Előzetes adatok alapján kodások között. De a vasár
azonban megállapíföató, hogy napi rakodás sem volt egyen-

a személyforgalomban és Jetes. Például március 3-án 
az áruszállításban hónap- 6123, április 28-án 10 629 
ró] hónapra javulnak az volt a vasárnap megrakott 

eredmények. kocsik száma. A január l-től 

óra helyett az I-V. havi 
eredmények szerint csak 14,1 
km/óra volt. Nem ért.e el a 
báziseredményt sem. 

Ismeretes, milyen nagy 

serkentő a szén takarékosság-� 
ra. A megfelelő szénkész- � 
let kialakítása folyamatban � 
van. e 

A vasúti ipar rnunká- � 
ját az idójárás kevésbé ) 
befolyáisolta. mint a szál- � 

lítást. t 

Kánikulai délután a BVSC uszodájában. 

Igaz, a vasút - a rendelke- június 16-i.g elt.el.t 137 munka
zésre álló adatok szerint - nap közü.l 68 napon teljesítet
az első félévi tervét nem tük a berakási tervet. (Ja
teljes!tette, de a múlt év ha- nuárban 2, februárban 9, 
sonló időszakánál !gy is márciusban 18, áprilisban 
eredményesebben dolgoztunk. 12, májusban 22 és június 

gondot okozott ez év elején 
a szénhiány. A szénterv ké
szítésekor nem vették fig�
lembe, hogy az időjárás el
térhet a korábbitól, nem szá
moltak kellően az alapsebes
ség növelésének a szénfo
gyasztás növekedésére gya
korolt hatásával. Gazdaság
talan felhasználást okozott 
a kellő szénkeverék hiánya, 
s valószínű, hogy az ér
vényben levő csoportos pré
miumrendszer sem volt elég 

A javít.ó.ipar első félévi ter-1 
vét az előzetes adatok alap
ján 101 százalékra, a Ki
térőgyártó 0V 100,3 száza-
lékra, a Fatelí<t.6 0V 101,5 �""""""""'"""""''-"'""'IVl""'""'"""""'""'"""'""''-"'""'IVl>IVVl;<'\11,,'\l\.,'\I\,,., 

1962 első feléhez viszo- első felében 5 napon.) Ha a 
nyítva az utasok száma 3,1, berakások egyenletesebbek 
az utaskilométer 3,3 száza- lennének, javulna a jármű
léklkal növekedett. Az el- vek kihasználtsága is. A 

szállított árutonna a bázis- teherkocsik statikus terhe
hoz képest 2,4, az árutonna- lése a bázishoz képest 2,7 

kilométer 6,4 százalékkal volt százalékkal jobb, de még így 
ma
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�t;;rh! negyedév ismert 
nehézségei· után a második lését 99,2 százalékra telje-
negyedben már kedvezően sít.ettük. 
alakult az áruszállítás. A személyvonati üzemi 

A lemaradásból április- teljesítmények a korlátozások 
ban 222 ezer, májusban következtében a ,tervezett 

385 ezer tonnát sikerült alatt maradtak és a bázisér-
pótolni. téket sem érik el. 

Az ér4ékelés alatt álló jú- Az els6 negyedév zord 
niusi eredmény is hasonló időjárása miaU kedve-
lesz zótJenfil alakultak a ml-

A
. 
$zállítási teljesítményeket 

l 
nóségi mutatók. 

még ma is hátrányosan befo- A tehervonati utazási se
lyásolja az egyenlőtlen ra- bess� a tervei,ett 16,2. ki;n/ 

Járómúiavíto osztály alakult 

a Vasúti Főosztályon 

százalékra teljesítette. A vas-
úti építőipartól - melynek 
munkáját különösen súlyo
san érintette a zord időjá
rás 76,6 százalékos első 
félévi eredmény várható. 

Gimnáziumi vizsga a Keleti pályaudvaron 
A Keleti pályaudvaron. a 

l 
A gimnáziumi szakltanárok 

Villamosfenntartási. Főnökség hetenként három délután jár
kultúrtermében június l-én és tak a tanteremmé alakított 
2-án sikeresen vizsgáztak az kultúrterembe óráik rnegtartá
üzemi ,imnázíum első os2'Jtá- sára. Lehetővé tették, hogy 
lyos tanulói. azok" a vasutasok is középisk0-

Ezt az iskolát a XIV kerü- lai tanulmányokat folytassa
leti dolgozók gimnází� lé- nak, akiknek szolgálatuk, ki-

1 . .. _ utazásaik vagy távoli lakhe-tesítette _a K� etiben. Kulon el- lyük miatt egyébként nem lett ismerés 1lletí érte Székely Bé- volna lehetőségünk erre. ősz
la igazgatót és az egész tanári tól már két évfolyama lesz az 
kart. üzemi gimnáziumnak. 

Biztosítóberendezés épül Füzesabonyban 
A MÁV évről évre tekinté- J A berendezés üzembe helye

lyes összeget fordít állomási zésével meg.szűnik a foglalt biztosító berendezések létesí- • 
tésére és -korszerűsítésére. Fü- vagányra való fogadás ve
zesabony állomáson int.egra- szélye, a váltók helyszíni áll
dominó rendszerű, jel.togófüg- tása. Emellett a forgalmi sze
géses biztosító berendezés fel- mélyzet is kulturáltabb munszerelése van folyamatban, 
közel 16 millió forintos költ- kakörülmények között dolgoz-
séggel. hat. 

Új üzemi épület Szombathelyen 
A századforduló éveiben 

épült szombathelyi felvételi 
épület mentesítésére 3,9 mil
liós költséggel ú; üzemi épület 
építését kezdték meg. 

Az ütemezés szerint a mun
kálatokat 1964-ben fejezik be. 
A közel 5000 légköbméteres 
épületben helyezik ma;d el 
azokat a szervezeteket, ame
lyek a forgalom operatív le-

bonyolításában nem vesznek 
részt. Itt lesz többek között a 
vonatkísérók, és a kocsirende
zók öltözóje és mosdója is. 

Az építéssel párhuzamosan 
a régi épület tel;es felújításá
.,-a is sor kerül. Ezzel lehetó
vé válfk olyan elrendezés, 
amely megfeleló lesz a meg
növekedett forgalmi és keres
kedelmi funkciók ellátására. 
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eves az ·Úti örővasút 
Az üttöróvasút a. fel.sza

badulás utáni létesítmények 
egyik legszebb é3 leg'liépszt
rúbb alkotá&a. A kisvasút a 
Széchenyi-hegyről kiindulva a 
kirándulók ezreit viszi a bu
dapestiek kedvenc kiránduló
.helyei.,-e, a festői szépségű bu
dai he(l11ekbe, egészen a. Hű
vösvölgy végállomásig. 

A 12 km hosszú vasútvona
lat három szakaszban építet• 
ték meg. Az első szakaszt, a 
Széchenyi-hegytöl Előre állo
másig 1948-ban, a. második 
szakaszt Ságvári-liget állomá-

síg 1949-ben, a harmadikat 
Hűvösvölay állomásig 1950. 
augusztusában adták át a for
galomnak. 

A vasút megnyitásakor egy 
motorkocsi és 2 fedett pótko
csiból álló szerelvény lcözleke• 
dett. 1950-től 4 darab 130 ló
erős mototikocsi, 4 fedett és 4 
nyitott négytengelyes és 4 két
tengelyes kocsi-val, munkana
pokon három szerelvény be
állításával 45 perces időköZÖ'll
kénti indulással, vasár- és ün
nepnapokon 4 szerelvény be
állításával 35 perces időlcö
zönkénti indulással bonyolít
;ák le a forgalmat. 

A járműjavító szolgálat 
I 

Az �j osztály �tvett_e a gé-: 
tervszerű munkáltatásának fo- pészet1 szakosztály ügyrendi 
kozása, önállóságának növe- feladatai kö� a járóműj.avító 
lése, a nagyüzemi javítási vállalatok k�zveUen _felügye
rendszer kifejlesztése, vala- letéve!, irány1tásával es ellen
mint a járműjavításnak a őrzésével kapcsolatos felada
vontatási-gépészeti üzemi fel- tokat. Az új osztály közvetle
adatoktól való szétválasztása nül a vezérigazgató irányítása 
érdekében 1963. július l-el a alatt áll. 
Vasúti Főosztály szervezetén Az osztály tagozódása: 
belül új önálló szerv, a „MAV Osztálytöns 
Járómű;avitó osztálTI' léte- 1 T 

• 
k ·· n•" és 

Az igazgatóságok versenye A nagy utasforgalom és a 
he(l11i pálya nagyon igénybe 
vette a motorkocsikat, ezért 
újabb, '/G<Yrszerú vontató jár
művek beállítása vált szüksé-
gessé. 

6illt 
• erv-, mun au.,,,.-. pénzügyi alosztály. 1963. május hónapjának 

eredményei alapján az igaz
gatóságok helyezési sorrendje, 
valamint - a versenyben elő
írt célkitűzések alapján - a 
százalékban kifejezett össz
teljesítménye:k a következők 
szerint alakultak: 

von.tatási szolgálat üzemelte
tési költségeinek csökkentésé
nél. 

Ezzel egyidejűleg az J/7 . Gé- múszaki pészeti szakosztály szervezeté- Il. Termetén ú 
bén múlködő 1/7. D. MAV Já- alosztály. 
róműjavító vállalati osztály III. Beroházá.si és műszaki A fentiekben felsorolt vala

mennyi mutatónál a maxi
mumként előírt számszerű 
célkitűzéseket túlteljesítet
tük. Ezzel szemben némi le
maradás mutatkozik a. sze
mélyszáZ!ító vonatok menet
rendszerűségénél. Ez annak a 
következménye, hogy a buda
pesti igazgatóság - az adott
ságai figyelembe vételével 
megállapított - 95,7 ¾-os 
célkitűzését nem teljesítette. 

megszűnt. fejlesztési alosztály. 

A Nemzetközi Vasútegylet uj párizsi székháza l. Pécs 102,38 0/o 
2. Szombathely 102,13 ¾ 
3. Debrecen 101,63 ¾ 

r 
t 

1 
1 ,. 

Kétéves munka után elké
srult Párizsban az UIC, a 
Nemzetközi Vasútegylet űj 
Székháza. 

A tízemeletes, modern stí
lusban épült székházat május 
W-én adták át rendeltetésé
�ek. A MA V-ot a megnyitási 
innepségen és az azt követő 
:anácskozáson dr. Csanádi 
;:Jörgy vezérigazgató képvi
l!lte. 

Az épületet az európai vas
ttak szolidarításának kifejezé-

4. Szeged 101,25 ¾ 
5-6. Budapest 99,62 ¾ 
5-6 Miskolc 99,62 ¾ 

A hálózat május havi ered
ménye - az értékelt műsza
ki-gazdasági mutatók alapján 
101 Ofo. 

Májusban a MA V vonalain 
898 OOO tonnával több árut 
szállítottunk, mint az előző év 
azonos időszakában. A tárgy
havi állami áruszállítási ter
vünket 105,92 ¾-ra teljesí
tettük. 

A legjobban teljesített 

tén�ók 

Nem feleltünk meg a vo
natközlekedési terv 86 %-os 
hálózati célkitűzésének sem. 
Ennél a mutatónál történt 

visszaesés a miskolci igazga
tóság kedvezőtlen eredmé
nyének tulajdonítható. 

Hol kell javítani 

Számottevő az elmaradás a 
közvetlen és irányvonatok se
bességénél, amit bizonyít, 

Kedvezó eredményt értünk hogy a menetrendszerinti és 

seként jórészt a tagvasutak el a.z egy személyszáUító vo- a tényleges menettartam vi

ajándékaiból rendezték be. A natra eső késett percek csök- szonyszáma mindössze 90,22 

MA v az egyik tanácskozó�.e- kentésénél, a tehervonatok 0/o. Ennél a tényezőnél jónak, 

remhez faliszőnyegeke� ,kul: menetrendszerűségénél, a te- illetve elfogadhatónak csak a 

dött és egy nagy teljes1trnenyu herkocsik raksúlynormáinak szegedi és a debreceni igazga

kávéfőzőt is rendelkezésre �o- és a kocsitartózkodási idő tóság eredménye értékelhető. 
csátott. A Nemzetközi Vasut- műszaki-gazdasági normai- Hálózati szinten - a terv
egylet új székháza területen nalk tel;esítésénél, a teherko- hez viszonyítva - a tehervo
kivüli jogokat élvez, s azt ,:1 esik dinamikus terhelésénél, natok átlagos terhelésénél is 
tagállamok vasútjai nemz?tk<;>- az egy dolgozó, valamint az mutatkozik 3 tonnás elmara
zi értekezletek rneritartásara 1s egy vonali mozdonyra. eső dás. Ez annak a következmé
igénybe vehetik. Az új szé�: 100 etkm. teljesftménynél, a nye, hogy a budapesti, a mis
ház modern vonalaival UJ rakodással képzett irány-, cPl- , kolci és a szegedi igazgatóság 
színt képvisel az Eiffel-torony

\ 
és közvetlen vonatok továb- 1 tervét csak 98,17; 98,75; illet

szomszédságában. bítá.,ánál s az áUo1114si és a I ve· 98,69 ¾-ra teljesítette. Vi-

szont dícséretre méltó és ki
emelkedő a pécsi és a szom
bathelyi igazgatóság dolgozói
nak ezen a téren végzett jó 
munkája. 

A teherkocsik kihasználá
sánál - bár a 18,2 tonnás 
átlageredménynek megfelelő 
raksúlynormát túlteljesítet
tük - elmaradtunk a havi 
operatív terv május havi 
18,75 tonnás hálózati előírá
sától. A havi operatív terv 
keretében a maximunként 
megállapított célkitűzést egy 
igazgatóság sem teljesítette. 

Nem kielégítő a tehervoooti 
gózmozdonyak haszonkilomé
ter tel;esítményének alakulá
sa sem. Az elmaradás - ami 
nemcsak a tervhez, hanem a 
bázishoz viszonyítva is szá
mottevő - többek között 
viszavezethető arra, hogy a 
Gt I, valamint a vonali moz
donyok tolatási órái jelentő
sen emelkedtek. 

A hibák megismétlódtek 

Az úttörővasút 15 éves ju
bileumára a győri Wilhelm 
Pieck Vagon- és Gépgyár el
készítette és már leszállította 
a 4 darab MK 49 sorozatú, 270 
lóerős, 4 tengelyes, két forgó
vázas Diesel-h.idraulikus moz
donyt. Ezek a gépek 4 fedett 
és 12 nyitott kocsival mara
déktalanul el tud;ák látni a. 
forgalmat. 

1950-ben 525 876, 1955-ben 
663 566, 1958-ban 756 451, 
1960-ban pedig 765 754 kirán
dulót szállltott az Uttörővasút. 

A fogalmat lebonyolító 24-es 
számú, Hámán Kató úttörő
vasutas- és postá.scsapatnak 
jelenleg 700 pajtása van, akik 
Budapest és környékének leg
jobb úttörői. Az úttörők 4 hó
napos tanfolyamon. szerzik 
meg a vasúti és postai ismere
te·ket, majd annak sikeres el
végzése után 5 tanulói szolgá
latban bizonyítják be, 1iogy 
képesek a szolgálat önálló el
látására. 

A l4 éves kor betöltése, 
illetve a 8 osztály elvégzése 
után a pajtások búcsút vesz
nek az Uttörővasúttól. Évente 
mintegy 240 pajtás búcsúzik. 
Ezeknek 15-20 százaléka a 
vasutas és postás techniku
mokban kér felvételt. 

Ma már nemcsak a hazai, 

A fentiekben vázolt hiá
nyosságok általában a vas'!!t 
június havi munkájára is ;el
lemzőek. Különösen a menet
rendszerű közlekedés terén 
tapasztalható további vissza
esés. Ezért ezúton is felhívjuk 
a szolgálati vezetőket. hogy a 
III. negyedévi termelési ta
nácskozásokon az eml{tett ne
hézmények felszámolásával 
adottságaik és eddigi eredmé
nyeik mérlegelése alapján - hanem a külföldi kirándulók 
közporti kérdésként foglal- j ezrei (l11Önyörködnek a 11U11711ar 
kozzanak. úttörők vasútjában, 
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Üdülő vasutas gyermekek a Balaton partján 
Hamisítatl.ain kám:kulai na

pon étikeztünk Balatarukenesé
re, hogy megláto.gia:;su:k a 
vasutas gyermekeik üdüJ.őtá
lborát. 

- ,,Nagyüzem" van ná
lunk . . .  - halQottuk Vágó Ist
Vál!lrt:ól, az üd'Ülő vezetőjétől. 
- Gyermektá,borun/Gban 260 
'OO-S1ltas gyermek nyaral és 
megteltek a családi üdülőhá
Z{1..k is_ 

Az üdülő kertje a domb ol
de.láig ér,• az árnyas fáik közé 
nyúlik, ahol földteraszo..1<.k.al 
Jtagoll.ták a meredeket. V ágő 
elvtárssal, a tábor megtekiJn,
téoore :i!llool'liu.nk. 

üdüivetünJc itt, Ba.latonJrene- részének feltöltéséhez még 
sén -, haiblottuk Pallós elv- mintegy 5000 köbméter földet 
táirstól. - Ew-egy turnus két kell idehordaru. Elkészült már 
hétig üdül. A gyermekek napi az üdülő kerítése. Nemreg ér
hat forintot fizetnek. Az üdü- kezett öt öss7Jkomfortos ví-
1.és költségeinek nagy,obbik kendház, ahol most a tábor
felét szakszervezetünk fede- vezető pedagógusok lJa•knak. 
zi. A gyermeke,kre pedagógu- Vidáman töltik üdülésillc 
sok vigyáznak. Melléjük se- napjait Balatonkenesén a vas
gítóként KISZ-tagokat osztot- utasok gyermekei. Nem csoda, 
tunk be. Ezek a középiskolás , hogy a · 1egkisebbelk: és a leg
lú.nyok és fiúk uwanúgy rend- / nagyOlbbak is azt mondják: 
szeres szol,gá:latot teljesíte- 1 - Bárcsak egész nyáron 
nek, mint a pedagógusok. Éj- itt lehetnénk! 
jel-nappal felügyelnek a gyer- Lőrincz János 
mekekre. Küümösen f<mtas-
nak tartjuk a.z ellenőrzést a 

A mindennapos, közvetlen kapcsolat megteremtői 
A bizalmiak munkája, tény- 1 

kedése rendkívül jelentős ab
ból a szempontból is, hogy 
tud-e az alapszervezet veze
tősége rendszeres, közvetlen 
kapcsolatot tartani a tagság
gal. A taggyűlések közötti 
időben 

a bizalmiak jelen.tik a ve-

1 

- Amióta bizalmi vagyok, 
zetőség és a tagság kö- sok probléma megoldásához 
zöU a. legfontosabb össze- nyújtottam segítséget -

kötő kapcsoi. mondotta. - Legutóbb több 
A dorogi fűtőházban gondo- dol.g<:>zónk �yerme:1<ének sze
san ügyelnek arra, hogy ez a rezt� nyan 1d��un�t a 
kapcsolat erős és tartalmas vasutnál. !'>-. .  �egitseget biza-
legyen. lommal hálálJá.k meg a ta-

- Alapszervezetünilmél a gok. 

A szobarend versenyfeltétel 

balatoni fürd.éa alkalnuíval, 
ezért megszerveztük a fü,rdő
párokat, hogy a gyermekek is 
mgyázza:n,a1k egynuísra. 

Elóswr a főépületet néztük Hogyan érzilk magukat Ba-
m:eg, ahol a &-10 éves ik:orú laitocn!k.enesén? - erről a leg- a gyenmekeik l.a!lm:ak. Példás i1Ietékesebbek, a gyerekek 

Kitüntetések 

vasutasnap alkalmából 

bizalmiak többsége a régi dol- Néha · különleges feladato
gozók, a „törzsgárda" tagjai kat is meg kell oldaniuk <l 
közül kerül ki - mondotta bizalmiaknak. Ilyen eset volt, 
Farkas Kálnnán szb-titkár. - amikor az egyik többgyenne
Havonta rendszeresen meg- kes dolgozó felesége meg
tartjuk részükre a tájékozta- halt. Mit kezd egy dolgozó 
tót. Ezek alkalmával ők is el- férfi a sok apró gyerekkel, 
mondják, milyen problémák hogyan gondoskodik róluk? 
megoldásához kérik a vezető- Asszonyt kellett szerezni a 
ség segí.tségét. A múlt decem- házhoz. Danka elvtárs jobb 
berben tanfolyamot tartot- híján házassági hirdetést }a
tunk részükre, s azóta sokkal vasalt és intézkedett is ez 
aktívabban dolgoznak. ügyben. Az egyik jelentkező 

rend és tisztaság fogadja a nymtkorztak a csendespihenő 
!belépőt a hálósz,obáik!ba,n. Szé.. idején, ami a kiadó.s elbéd utálil 
pen bevetették az apró ágyacs.- kezdódöbt. 
!ká!kat. A szobalrend ,;verseny- - Nagyon jó itt - �t a 
fel1étel" a gyerekelknél.. Dup- 13 éves Mészáros Laci, akinek 
il.a adag Jiagytlalit a lE!!Qdboodi: édesapja a Dunakeszi Jánnű
dutalma. ja,vítóbal!l. dolgozi!k. - Finom 

Ami.kor a sátrak felé igye- kosztot kapunk, tó7:wtt paprikeztünik, egy bekerített kert- kát i8 ettünk már, ami a ked-részre liettünik figyelmesek. venc ételem. 
- Ez a Term�zeit-védelmi - Sokat fürdünk, játszunk 

A xm. vasutasn.a,pon a,; alábbi 
dolgozók részesültek kotmány.ki
tüntetésben: 

Munkaérdemrend 

Lehoczky Kálmán m. ta.n„ Gép
javító OV., Urbán Dez56 m. el,Jen
ör. TB�. 

Szocialista Munkáért 
Érdemérem Tanuícs á.Ltal védett terület - és a pihenőidőben olvasok ís. 

tájéikoota,t Vá,gó el.vtáirs. - A könyvtárból kivettem a Várhegyi Ferenc int., H_atvan, Ha.zánklban és Kö;zié-p-Európá.- ,,Tükrösszívű hus2'ár" cimu ll .  Nagy Sándor ellenőr, _M,&kolc, 
ban itt egyedül tal.álható a tá- könyvet - mand'ta a 11 éves =�t· ;,��,;';.d

H
�� f:,�;. torján nevű növény. A mon- Kálmán László, a g)al<'.,a,gu1ai József -,:r;. tőellen6r, Szeged ft!1., da szerint a ta,tárok elől me- főpályamester fia. Magyar István m. vez. J:óeJ.enor, 
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i��� venyne a g„v=• .., �- - , fi György főmun!;:amcster, Szé:l,e�-va -rnenelcültek meg a.z éhha- fehén•ár, Hegedüs Zoltán m. fo-

láltól. - Agyam a sátor ablakánál int., S:l:rosl)atak fth., JóZSJ. Jan"" · · M._., te ká. ·· 1 v mur.kás Záhony át.rakó, Németh A k-erítésen ikfvül is kihaJ- �- .. i'.'."'en es so ig gy<>- Sándor mÓ:zd. fel.gy., Pécs li,b., Bar 
tott a tátorján. Alacsony, bok-

1 

nyorködőm a Balatonban. Már kó János v. Iőmunkamester, Dé
ros :növény ez, nagy csipkés új barátnőim is vannak. Ha- vaványa, Bartos �za felügy., 
le ___ ,,.,,_,_,.,, Gyökere 4.-5 rné- n,,,icz Eszterrel, Holló Judittal, KPM., L'4. Kántor Lász.J.ó m. fő-v'=!U.e&n.� '11 tan., Ferencv.aros Pft., Pu�zta1 Feter mélyen rcy-úlillc a földbe és é� Dóra Irénnel mindig együtt renc f�ügy., KPM i;,a., Jager Jó-
ka,rvastag.ságúra is megnő. vagyu:n,k - nyúJaitkozta Ká- zsef cs. előmWllkás, Debrecen Ep. 

A sátrakban a 10-14 éves roly Olga bajai vasutas kis- ;:'.;;,á;� :'J���
i 

ft�k 
F,;. 

gyermekek lama:k.. Mind a 10 lárrw. - Izga,lommal vá.rjwk a főmt1nika.mester, Keleti tth., Ma
sátor nagyon tág.a.s, vaJ.ósá,gos siófoki kirá-ndulást, amelyre hácsi István m. főint., Miskolc 
házak ezek. AJbilaknyilásuk is egyenruhában megy az egész Ep. Fón., Varga Jenő :igug., KPM · · 

•·'b-. A sz�s-'"os Honvéd I/7., TÓ11h István felügy., Bud<l· 

:fó�,;=.
l, 
g� :f�:

og
; fulilló kikötőjéb;;: fogu,nk ha- ��m���!!,,�• %"���:1 

J.ámyoké, öt a füúké. A fehér, jóra szállni. r:.··62Jb-.�ár�1�: J�;;et �
0

� em.e{letes ágy,ak egyikori [kar- Egy kis epizód a táRJol::ból. �!ügy., Autófuvarozási Fán., Len-házvonatból ker.iiLtek ide, s - Édesanyám! Sok boldog- gyel Ferenc ·fő!nt., Nagy,kanizsa 
,. most �= 30 szo].g:ál,a,tot ságot és jó egészséget kivá.nok vonalfőn., Ulviczk:I János m. főint. ,  

tesznek. A sátrakait beton- születésnapja alka.lmá,ból . . • KPM I/2., Forgó János m. fő!nt., 
alapra szerelték és villanyvi- - diktáilta a levéllszö>(,eget a g� Wa:: �!é���r�� t�"::.: 
lágítás is va,n bernnük. A sá,t,. pesterzsébeti Lu,kács Laci, a Buda.pesti Ig., Erdei Imre v. fóel-

1]_._t két +;.,.,,1� • ül" et �;ckolci En„edi Sá.ndo<rnak, lenör, Debrecen, Hámor Béla fő-
��k�\:�l.gónak =;;;t!zték � gy��tűklkel rótta a {;;!�Ydr.�:JáJ Jó��i rl�; 
be, ahol rádió, televízió, pilng- sordklart; a levelezólJa,pra VasűttervezJ6 OV., Kiss Sándor m. 
pong asztalok és társasjátékok - Míétt nem saját kezűleg elóljáró, Debrecen :E:p. Főn., Sülo 

álilinalk a gyermekek rendel!ke- írod a levele
.
t? - kérdeztük Lás;ló tőe1lenéir Szombafihe!Yi Ig. 

zérere A sáltralk körül milll-- Lacitól. 
denütt a tis2Jtaság és a rend - Csúnyán ír - válaszol- Munkaérdemerem 
az úr, m�t.szfilt, !hogy a fia- ta helyette Sani}'i. - Nem Kiss József eHenőr. Kőbánya-fel• 
talolk és vezetőik SIZ.OOiailista engedhetem, hogy édesanyja 66. Fülöp József vez. főellenőr, 
megőrzésre vet1ék át a tábor születérnapjára á-kom-báko- �=-��",;,,ő1;,

0
��;��árl���� területét. mot küLd.iön. Kassai István Int., Szerencs, Szabó Sanyi is csak 14 év€S . . . Péter csap. vez. előmunkás. Deb-

1870 gyermek 

.A sátrak kÖT,Ö!bt já!rva taW
koztunk Pallós Lászlóva.l, a 
gyermelktábor egy:iik vezetőjé
vel, aiki „civilben" a kapos
vári nevelőinitéret igazgatója 

Az idén 1870 gyermeket 

sereg ebben a kell;fill;s kör- :������r'so!���ft_F;C:� 
Jál érzi magát a gye

. 
rnwk-

1 

recen Ép. Fön., Szabados Sá
�

dor 

nyeze1,ben, amely evrol évre szalai Géza műsz. főint., Székes
szebb gazdaglalbb. Ma máx ró- fehérvá<- Jj. űV., Bugyi Veronika 
zsálk �irul.n.aik ott aihol tavaly szerz. havibéres v0001:!ékezö, Fe-

még i=,p borította. a patitot. ���=. ti',;;�o!J;
á
';,� .. �s� 

Megkezdték a sportpályák 
építését. Ehhez és a kert alsó 

Szakszervezeti taggyűlések 

a debreceni fűtőházban 
Műhelybizottságonként ke

rült sor a szakszervezeti tag
gyűlésekre a múlt héten a 
debreceni fűtőháznál. A be
számolók nemcsak a műhely
bizottságok második negyed
évi munkáját értékelték, ha
nem foglalkoztak a SZOT XX. 
kongresszusának jelentőségé-
vel és a vasút feladataival is. 

Részletesen szóltak a beszá
molók a szállítási feladatok 

növekedéséről. A beszámoló
kat követő vitákban többen 
foglalkoztak a szolgálat köz
ben tapasztalható nehézségek
kel és a vasutasnapi műszak 
eredményeivel. 

Ercsi állomásról követ szá.llíta.na.k a közeli útépítéshez. 
A hazai gyártmányú forgó rakodógéppel Deme Zoltán 
gépkezelő 5 perc alatt rak meg zúzoli kővel egy 8 tonnás 

Marosán Pál 
Debrecen 

teherautói 

Az iskolai tanulmányát befejezö (érettségizett) 

gyermek betegbiztosítása a nyári szünidö alatt 
Az a gyermek, aki iskolai 

tanulmányait befejezte (érett
ség•i vizsgát tett) a betegségi 
biztosítás szolgáltatásaira az 
érettségi vizsgát közvetlenül 

követő év augusztus hónapjá-

nak 31. napjáig jogosult. Ha a 
gyermek eltartásáról a dolgozó 
gondoskodik és a gyermeknek 
havi 250, vagy napi 10 forintot 
meghaladó keresete, vagy jö
vedelme nincs. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lap tartalmából a 
szakszervezeti bizottságok és a 
dolgozók figyelmébe ajánljuk a 
következ6ket: 

25. számból: 116 526/1963. I/3. A. 
MAV Járómüjavító Osz:tály szer• 
vezése a KPM I. Vasúti Fóosztá• 
lyon. 

117 166/1963. Al. 
tüzelőanyagokból 
mennyiségek. 

e. A ház:tartási 
kiszolgáltatandó 

János főfelüey., Szegedi :f€.. i;:o· 
mogyi Ferenc f6mozd. fűt'Ö, Pécs� 
fth., dr. Csermely Hubert főorvos• 
főtanácsos, MA v Kórház, Paulovits 
József !ófelügy., li:.sza,ld OSZtószer• 
tár, id. Bakó József v. !őmunka
mester Rákos. Bailcs.a István m. 
tan., Miskolc .t.p. Főn., Kovács 
LajO\S m. fóint., Klsújszállás TBB 
&akasz, Dénes István m. v. főel· 
\enőr. Békéscsaba fth.. Horváth 
Ferenc fel.ügy., GySEV SOpron, 
Szára Miklós v. főellenör, :f:pitési 
Gép telep, Krutilla József v. főmun
kamester. Szolnok Pft., Soml<uti 
Vilmos !őfelügy., BVKH, Kovács 
Ján>OIS m. felügy., Debrecen 11:szald 
Pít., Gallov!ctl Jenő m. főtan., 
KPM I/1., Olte.anu Lászlóné v. fő
ellenőr MA V Kórház, Szilágyi Bá.. 
lin.t v. 'főellenőr, UtaBellátó UV., 
Pardavi István v. főmunlkrunester, 
Györ, ifj. szvatkó István fóint., 
Déli pu. PB titkár, Madai Lajos 
m. főellenör. Nyiregyháza ft.h., 
Holló Mátyás m. főint., KPM 
1/'I., Molnár Gábor m. !ő!nt., Fe
rencváros tth .• K!jácz Józ:sef fel· 
ügy .• Pusztaszabolcs, Horváth XVI. 
Jenő v. !6eilen6r, Nagykanima fth., 
Szigetvári János v, titkár. KPM 
I/8 .• Veréczi Lásr..ló f(imérnök. Cell• 
dömölk .tp., Fön., �rnák. Ferenc 
V. ffiUtl·ktis-, }-Iá.mán Kató sz.ertár., 
Tóth J-ózsef f6int., Debreceni Ig., 
Tömböl István m. :főmun.kamester, 
Szombathely fth .• Beceházi István 
fófelüA"Y„ KPM I/2. Bolla Gvul� 
főint.. Pápa, Patakfalvt Lász-lo 
üzemmérnök, yasúttervezó UV., 
Horváth Ede föint., Budapesti Ig., 
Derdák TivadaT mérnök, Vasű:
tervező 0V „ Sz&badoo Henrik fő• 
felügy .• BVKH, Györe Lajos m. f6-
int., Szolnok Jj. UV., Gróf József 
m. főtan., KPM I/9., Papp LászJ-6 
főmérnök, KPM I/1., dr. Sárkány 
Iswán tanácsos. Budaq;,est! Ig .• 
Cseke Zoltán mérnök, Debrecen 
ÉP. Főn., Abrallám Mátyás v. fő

ellenór, Szeged TBFF, T.asi Mik
lós m. ellenör, Záhony tth. 

Gondosan kiépftették a bi- megtetszett a férfinek és az-
zalmiak hálózatát. óta feleségül is vette a tisz-

Vala.mennyi mozdony- ta, házias asszonyt. 
csoportnak van bizalmija.. Elmondta Danka elvtárs 

Igy minden dolgozóval tarta- azt is, hogy a közösség érde
ni tudjuk a kapcsolatot. En- kében 
nek kedvező hatása nemcsak a. bizalmiak szervezték 
a száz százalékos szervezett- meg a. fűtőház KST-jét. 
ségben mutatkozik, hanem a Már 67 tagja van a házi ta
dolgozók ügyeinek, problé- karékpénztárnak. Ez rendkl
máinak jobb intézésében is. vül hasznos a tagok számára, 

Körmöczi Károlyné a moz- hiszen gyorsan jutnak köl
donyműhely 32 dolgozójának csönhöz, akiknek r�dkivüli 
bizalmija. kiadások esetén sürwsen na-

- Naponta jönnek hozzám gyobb összegre van szü«sé
a dolgozók a különböző prob- gük. 
lémákkal. Engem keresnek, L. J. 
ha segélyt akarnak, ha bér-
panaszuk van, ha előlegre 

Hol vannak az oklevelek'. van szükségük. Sokszor még 
magánügyekben is segítséget 
kérnek. De annak örülök a 
legjobban, ha könyvért jön
nek hozzám mondo..'"ta 
munkájáról Körmöcz.iné. 

Nem csoda, hiszen ő a fű
tőház letéti könyvtárosa is. 

A kocsijavító-műhely 15 
dolgozójának szakszervezeti 
bizalmija Danka József cso
portvezető. Régi szakszerve
zeti aktivista. Meggyőződése, 
hogy 

a biza.bnl munkának csak 
egy része a tagdíj besze
dése. Sokkal fontosabb a 

iagokka.l való törődés. 

A Békéscsabai Pályafenntar
tási Főnökség IV. és XV. sza· 
kaszán öt brigád nyerte el a 
szocialista o,ltlevelet 1962-ben. 
Az oklevelek azonban a mai 
napig sem érkeztek meg. 

Joggal kifogásolják ezt a ké.. 
scdelinet a pályamunkások, 
akik vállalásukat becsülettel 
teljesítik. Az ilyen ügyintézés 
aligha használ a verseny nép
szerűségének. 

Reméljük. rövidesen megér
keznek a várt oklevelek és a 
jövőben nem fordulnak elő, 
hasonló késedelmek. 

B. Gy. 

Számvetés a szakszervezeti aktív isták oktatásáról 
Szaksrervezeti alktivistáink 

továbbiképz.ését az elmúlt ok
tatási év folyamán a szak
szervezetek XIX. kongresz
szusa, valamint a SZOT el
nökségének 196'0. okitóber 1-i 
!határozatának megfelelően 
hajtottuk végre. Az új mun
kastüus kialakításának el
engedhetetlen feltétele, hogy 
funkcionáriusaink részletei
ben is megismerjék a reszort
juikhoz tartozó feladatokat és 
ezek ;ismeretében mozgósítsák 
a tagságot a ha,tározatok vég
rehajtására. 

indokolJ!; az ;i. kérésüik, hogy a 
I 

Jegú problémáik tartoztalk a 
jövőben több kés.z előadást legink.áibb vitatott kérdések 
kapjanak, mert a tanfolyamok közé. A!Jtailá!llos jelenség 
irányítását társadalmi mun- volt, ihogy a had,Jgatók gya
kában végző elvtársak egy ré- j korlati kérdéseiket is felve
sze számára nagy megterhe- tettek a vitába,n, melyek 
!és, ha valamennyi előadást szolgálati helyeiken szerzett 
önállóan kell kidolgozniuk. tapasztal.atailklkal függtek 
Az esti tanfolyamok előadói- &sze. 

A tanfolyamok megszerve
zéséné:! az is cél volt - első
sorban az újorui.an megvá
lasztott alapszervezeti. funk
cionáriusolrnál -, hogy meg
ismerjék a szaksrervezeti 
munka alapelvewt, a határoza
tokból, rendeletekből reájuk 
háruló feladatokat és a vég
rehajtás legjobb módszereit. 
Funkcionáriusaink képzése 
elősegítette marxista-leni
nista világnézetük erősítését, 
általános műveltségü:k: és 
mozg.allll/i ismereteik gyara
pítását. 

n:111: és ha�?�tó�n.ak -�ivá_las_z- Központunk oktatási terve tásaban k�lonosen Jol láltták alapján az újonna,n megváel feladataikat a Csongrád, Jasztott vail.amint szaikszerve
a Hev:5, . a Ha_jdú és a Bács zeti iskolát még nem végzett megyei b1wttsagok. A gondos megyei bizottsági reszortfeleszervezés eredményeként a !ősök és szb-titkárok részére tanfolyamokon számottevő háromhetes tanfolyamot szer-lemorzsolódás sehol sem veztüruk Ba,Jatoníkenesén. Ezen volt. 134 aktivista vett részt. A 

812 tanfolyam 

A tapasztalatcserét is 
szolgálta 

Az idén is jól bevált a pár
huzamos tanfolyamoik szer
veresének módszere azokon 
a szolgála-ti helyeken, ahol az 
aktivisták forduló szo!gála<tot 
teljesítenek. A Hajdú me
gyei bizott..<.á.g a kis sroLgáJati 
helyeken levő a,ktivistáik 
képzié.sére vál!ldortanfolyamo
kat szervezett. E tanfolya
motroit a megyebizottság re
szortfelelősei ta<rtották. A 
határoza,tok és rendeletek is-

Az 1962/63. oktatási évben mertetésén kívül gyakorlati 
megyei bizottságaink 812 és módszerbeli segítséget is 
esti tanfolyamon 10 458 akti- adtak az aktivwták munká
vistát oktattak. Az esiti tan- já·hoz. 
folyamokon kívül szakszer- Tőbb megyében csomópon-

1 
vezetünk központja, a buda- tokoo összevont, szakosított pesti bizottság és a szakszer- reszorttanfo!yamokra is sor vezetek megyei tanácsai 1--4 került. Ezek azért voltaík hetes bentlakásos tanfolya- hasznosaík, mert az azonos mokat is szerveztek, melye- problémákkal fogilalkozó alkken 680 aktivistánlk - közöt- tivistáik nemcsak a tananyatük 190 szb-titkár - ré&zesült � ismerték meg, hBl!lem egytovábbképzésben. mást is és alkalmuk nyl1t 

Az eredményeket értékelve !Japasztalataii!k kicserélésére. 
megállapít!ha.tjuk, hogy a Foglalkozása•iikOiIJ a vita is 
központi és a megyei bízott- élénikebb volt, min4 másutt. 
ságok mellett szervez,ett ok- Megfelelő volt a tanfolya�tási bizottságok tervszerű, mok színvonala is. Az elöJólt átgondolt munkát végez. adások á;filag 30-40 percetE;k. F�ntos feladatuknak te- j sek voltak. melyek utál!l 
kmtE;�k. a_z oktatási anyagok rendszerint vita követke.zett. l elkesziteset. Megjegyezzük, A bérügyi és a szociális jel-

budapesti IYizottság az újoo
nan megváJasztott szaksZi'!r
vezeti bizottsági és műhely
bizottsági titkárok részére 
kéthetes tanfolyamot szer
vezett. E tanfolyamok hall
gatói elismeréssel nyilatkoz
talk az i&kolákról. a tanult 
anyagról. amely lehetővé tet
te számnkra a szakszervezeti 
munka kellő me<!lismeirését. 
Igen hasznos volt a Balatoo
bog!áron tartott négyhetes 
mun.kásvédelrrú re520r'ta,nfo
lyam, amelyet 48 aíktivista 
részvé1el<',vel szervez~tt mt>e 
a muciká•védelmi os7-tály. 

lkszrosítsi1k 
a tapas;;trlafo!tat 

Az esti tanfolyamok és a 
bentlakásos iskolák elérték 
céljukat. Az előadásokon a 
konzultációk és a viták wrán 
a hallgatók számos elvi kér
dést tisztáztak. munkáiukhoz 
módszerbeli és gyaóJmrlati jel• 
legű sepHF<"S:et is kaptak. A 
tanfolvamok taoas-ztalatai 
haszn,;sa.k voltak mestVei bi
zottságairnk számára is. hi-
szen jobb„n megismerték, 
melyek azok a területek, 
-ahol a jövőben na�obb se
gítséget kell adni az aktivis
táknak. 

Most az a feladat. hogy e 
t8na•7fo1�to)< akmHn készít
sük elő az új oktatási évet. 
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A szocialista brigádmozga
lom egyre gyorsuló fejlődése 
szükségessé te,;zi, hogy össze
foglaljuk azokat az útmutatá
sokat, amelyek eddig megje
lentek, figyelembe véve az 
MT--SZOT 1022/1961. (XI. 15.) 
sz. határozatát és az országos 
vasutas szocialista brigádYe
zetől tanácskozás tapasztala
tait, a vasúti közlekedés sajá
tos feladatait.  irányt mutas
sunk a szocialista brigádmoz
galom további fejlődéséhez a 
vasúti közlekedés és ipar te
rületén. 

A Vasutasok Szakszervezete elnökségének 

I R Á N Y E L V E I 

a szocialista brigádmozgalom továbbfejlesztésére 

alapján - a szolgálati hely, 
\"állalat, üzem, műhely, moz
galmi és gazdasági vezetői ja
vaslatot tehetnek a termelési 
tanácskozásnak a cím odaíté
lésére. llven esetben azonban 
- minden szubjektív szem
pon+ot meLozve - a legna

gyobb körültekintés�el kell e l 
járni .  

mettebb. minden tekintetben mai és általáno:, műveltségü- jobb módszer. ha a bi-igad a , elnyert bngádot és tagjait 
példamutató tagját jelölni. ! �el, polit�k�i __ _ tájéko�ttsá�u- versenyben elért eredményeit I oklevéllel. a cím mcgszakí-

Meddig viselhetik 
a szocialista brigádok 
a megtisztelő címet 

H k , .. 
1
... kat. Munka;rnruknek es kep- elsősorban maga értékeli a ! lás nélküli, újólagos elnye-

ogyan eszu Jon zeti.,égüknek megfelelően ,·e- havi brigádértekez.Jetcn. de I rése esetén a bt·igádot zászió- "-1indaddig, amíg azt a ter-
. melé ·i tanác kozás részükre 

l . a brigád vállalása gyenek részt szakmai tanio- ha szükséges, gyakrabban is I ml és oklevéllel. a brigad-
megadja. A cím megtartá-

• , , ly,amok_on. A betanított mu!"- érték�lhetik . és rögzítheti_k I lsgokat okl_c�'.éllel és jclvén{- sá-ért küzdő brigádok ered-
A bngadok szervezese A brigádok saját maguk I kasok ,gyeke�enek su:ikmat. 1 a bngadnaplol?an_. Az ille:e: nye_l kell kiturü�lm .. i\ bn?":d 

ményeit a menelközbeni érté-
a a U asa b ' • , • kelésen kívül évenként a ter--

gyelembe véve a szolgálati munkaterületük.kel össze- ,•ezetók segitsenek a brigá- rol (okle,·él, jeh•ény) a bri- melési tanác.�kozás elé kell 
l k 1 , doJaozza' k k·, "a" llalása,·kat r,·- 1 a szakmunkasok pedig a I kes . mozgalmi es gazdasag1 1 tagJamak egyem klluntetese- , 

1 hely a vállalat a-z üzem a függő rokonszakmai ismere- doknak munkájuk értékelé- 1 gád kollektíva dönt. Hel,.-es-
Helyes, . ha a s�lgálati he- múh�Jy feladatait. ; btigádok I tekel elsajátítani, szakvü _gá- sében . . Vcgyene_k r(szt _ért('- 1 nek _ tartjuk . az� i�. hogy a terjeszteni értékelés. elbírálás. 

lyeken, .vállalatokná:l. _u.rem�- '

1 

és tagjaik adottságait. képes- kat te_nm. , Vegren;'k reszt 
j 

kezlete,kcn, a?Jan�k tanacso_t, ; bngad tag;a1 dont1k el. hogy �
e
�

t
��f�s;!fó 

el�;;;,tJ��-
á

�t ben, műhelyekben. mmdenutt. ségeit összes körülményei l 

I 
szakmru tovabbkepzo. techno- mondJanak velemenyt a bn- 1 kiket Javasolnak Jutalomra. 

ahol a munkafolyamatok kap- ! A b . 
·'d . b . · lógiai ismereteket. vagy ; gád. illet,·e tagjainak munká- 1 illetve kitüntetésre a brigá- gett . 

csolódna:k, vagy a munka szer- e ·én 
r'.ga ve::seny e;1 ,s . . �z anyagismeretet nyújtó tanfo- 1 járól. Nyújtsanak segítséget a I don belül. Amennyiben a brigád ko

vezése csoportos, a dolgozók j gv eR .. �e�emenyeze,_e,t lyamokon, munkásakadémiá- 1 termelésben. az oktatásban, A szociali ta brigadok leg- rábban már elnyerte a szo-
kisebb .lrollektívájának mun- �ell . felkarolm _es a kol!.e�tiv: 

1 
kon. A szakmai továbbkép- 1 yagy másutt jelentkező nehéz- kiválóbb tágjait, akik hosz- cialista brie:ádzá zló1 és 

kája között köz,·etlen kapcso- l :119'�v
é . te

?-
0 1

:t 
t 

1 
bugadok 7.ésben mindenk01· vegyék n- 1 ségek leküzdésében. Ha lema- 1 szabb időn _ Je<>alább 3 éven újabb kötelezett égvállalá-

lat van, a brigádok versenyez- '.r�k 
an

t
is rogZJl se ·

b
, 10�d

y �g
1
- gyelembe a brigádtagok ér- . radást tapasztalnak hívják fel _ keresztül elr;'°verik a szo- · sai t nem teljesítette, a szo-. Jai mi teszne;: a nga va - 1  · kl'd ' · k .. ·t • · 1 · 

1 
b · ' d r· 1 · t · · · 1·st · el,•eszt;,..e·,·el ne111 nek a szocialista cím elnye- 1 1 . . k te! .  

_
·t 

. . . 
t A ne o es1 ·ore es a rea ,s erre a nga ,gye me es cialista brigád címet okleve- cm I a c1111 , e, 

réséért. / asat� _Je� eseei
�

. . . 1 adottságokat. adjanak segítséget a ,·állalá- , let metve jelvény\, ' minisz- illeti meg toYább a bri�ádot a 
Helyesnek tartjuk ha a mú- .eft

e
_
es1, áll��

z 
k 

-gaz 
a!ag1 Politikai és kulturális kép- sok maradéktalan teljesítésé- ter'i. illet,·e kormánykitünle- zászló, s tagjait a jelvény '-i-

szaki és adminisztratív dol- ra�ló�an�
s
�z aS:::�c�� 1 zettségük n�velése cél,iából I he�. Gondoskodjanak _az er�d_-

, 
tésre lehet felterjeszteni. selésének joga. Ez esetben 

gozók konkrét célfeladatok melési aazdasági egysé" terv- 1 vegyenek reszt szervezett, 
1 

menyek. munka�odsze:1 ek . A szocial i  ta brigádoknak. úi�)a� küzd � _bri�ád :{ �t 
megoldására - pl. műszaki feladataihoz, inlézkedésl ter- pár_t-. vagy �zaksze:rvezeti ok- �ap�2;taJtok , ny! lvi,�-��s!g:f illetve a brigád tagjainak a ��j1e':n�:tg.vm: ;�i

z
�e 

e�:á� 
szervezés.i intézkedé;ek me0- veihez ezek le<>eredménve- tata,ban . Latogassak a mun- 1 ozasa; : .ne�szeru,i es�ro · 1 termelésben elért kiváló ered- 1 . , . -. . . 
valósítására, újítások kid&- sebb �e�·alósít�t szol 

. 
ál- kásakadémiákat. a szakszer- 1 Az_ ertékelesnel ,meg k_ell mén.,•eikért a többi bri!!ádok- a z.asz.loe'.:t, � t:�ia_,_ a szoc:ia-

gozására stb. - műszaki vagy ják. A onevelési. önkép!;si ,·ezeti poli�ikai iskolák_at. l szu�tetm � ponto_za_sos . mod-
1 hoz és egyénekhez hasonlóan lista bngad ieh enyert. 

. . . . . . , I mint hallgatók ,•aay mtnt  sze1t, me1 t a bngadol, nem 
1 1,.. • r · d 1 . .. · 

M•k 'l"k b • 'd komplex-brigad formajaban muvelódesi valamint a szo- ' , 
" 1 • 1 k I a .. "'"a o o gozo . vagy mas I or Vél I a nga 

társulnak a szociali&t.a cím cialista együttélésre vonat- előadók. Azok a bt·igádtagok. egymassa_ '"e:·sen�·ezne •. . 18;- kitüntetést lehet adományozni. 1 • , • • 
elnyeréséért amenny·ibe a kozó kötelezettséovállaláso- akiknek nincs meg a 8 álta-

1 
n�I�l- saJat_ vállalas8;,k telJ�l-

, s ennek alapján pénzjutalom- meltatlanna a „Szoc1ahsta • n „ 1 - 05 · ·kolai technikumi teseert kuzdenek. 1gy hel) e- b I h 'k 
. . . H 1 • 'd 

, h 'I t ,  
egyéb ir-.inyú célkitűzésekre gondos mérlegelése alapján e�)'.eterm "eg':".'ttseguk a leh_e: �c;or;fe:tö�e / ap as na I az egés_z brig�dn_ak odaítélik 
cím elnyeréséhez szükséges kat valamennyi körülmény an .1' . · . .. · · · d g - 11 it-" á k I an e et o ·et reszesi ler „ a 

I 

br1ga '' Clm aszna a ara 

is vá.Halást tesznek. Szüksé- a brigád tagjai saját ma"uk- tösegekhez kepeSt szerezzek J g 
j az egyenek szamara rendsze- Elveszti a bri"ád a szocia-

ges, ho_gy _ a brigádok hosz- ra _néz�:e egyénileg _al'.'kítsák azt• meg, • . . _ ! A brigádok munkájának I 
r,E;.sí�ett kil?�;et�e.ket (a „Ki- . li�ta cí11;et, ha a"ter!11e1 ·-�, 1 '1-

szabb ideig együtt mnradja- ki es rogzítsék. A bngad vál- , Leg.l;enek_ 1gen)'.�ek_ �ullu-
1 1• 

, ,alo . d?lgozo k1tunLetésl) a�t nacskozas megallapitotta. 
nak vállalásaik teljesítése és lalását akkor lehet végleges- rali� ';s. ��orakoza . '. 1genye1k e Ismerese I a bngad minden ee:ves tag:ia- hogy a brigád kötelezettség-
a szociali ta brigád cím meg- nek tekinteni. ha azt az arra kteleg!teseoen .__ AJ!l.;1latos a . . . . , .. .. , nak meg �ell ka)'.mJa. , . 1 , állalásait önhibájából nem 
tartása érdekében. jogosult gazdasági é mozgal- haladoszellemu . sze?1:·odalm! . A _szoc1_ahsla c1mert. _kuzd_o A szoc,ah;sta bni:ad _c:m· t!- teljesítette. yagy ha a cím 

mi vezetők jóváhagyták. A könyvek olvasasa. 1ro-olvaso es vallalasaikat telJes1 to bn- 1 lelve oklevel oda1télesere es me<>tartásáéti további váila-
do�

e
�d��J:1!

11!����1! vállalást, annak folyamatos találko�ko1;, . könyvan!,ét?-
1 

g�doka! a ,_.s�o_ci�l isla bri-
1 

m_egvonására a termelési la- ; Jás�kat nem tesz. 
A . be teljesítését és a brigád életé- kon valo reszvetel. A szmhaz gad·· cm1 odaitelese,·el erkol- nacskozás Jogosult. A terme- El . r b 

. ·'d , . menny
i n a brigádmozga- ben előforduló fontosabb ese- és mozilátogatás után vit.as- csi eli smerésben kel l  részesi- .  lési tanác kozúsnak a javas- 1. , ,e�z 1

1 � kk
n�a. a

h 
szo

"
�a-

lom feJ·lödése, •·agy a terme- ki - t • j l 1
. d , . , a c1me a or 1s a e • es • mény·eket a briaádnaplóba sák meg a megte · ·ntett mu-

1 
em. atot a terme esi. gaz asag1 , t ·g· .  . . 1. t ' k .":'1, lési-gazdasági feladatok szük- b • 

j 
. azd 

. . , 1 a Ja1 a szocra 1s a er -o cs-
ségessé teszik, a jól működő rendszeresen vezessék be. Yet. . , . . . A szocialista brigád címet I eg,•�g - g �gi es .m�z-

1 

csel össze nem egyeztethető 
szocialista brigádokat - ön- Mire irányu'J"anak kJ

ise;Jek
bel 

fl
l
�--�_e;11m-l -� 1 a brigád vállalásai nak teljesi- J talm� -:-k 

vezetöiA 
egye:.e;� magatatiást tanúsítanak (p,l. 

kéntes el határozás alapján _ 1 - es .P0• 1 .'. ru . . .  eseme tése - ál talában egyéves en . esZJ meg . . . . szocia ts 
munka-, technológiai fegye-

meg lehet osztani .  a vállalások nyeket. 8::;adosszeJovetele.n munka - után . a termelési l '?nga_d dmmel ,,iaro ok;evel;t lem megsértése. erkölcstelen 
adJanak taiekoz.�tót a le;- tanácskozás döntése alapján I es . zaszl�t a ' áll_'.';at. .  ,zolga- életmód. magatartás esetén sé! s��c

p
i:���

a
:;�k 

el
s
n
ze
ye,_i,.·n

é-
t Szakszervezetünk elnök- font���bb pol,hkai eseme- 1 a vállalat, szolgálati hely, 1 lat i  �ely · g�_zdas�;:-1_ e:5 moz- stb.) és a brigád kollektívája . h 1 esr t k' lak l t  j nyekrol .  , üzem múhely ve7,et.óje a I 

galm1 vezeto1 adJl!,k a\. ' . l . ·b J'l>te.1 . 1 , k · 1  megvan a lehetöség az  igaz- sege e Y I az a . 1 11  • u Az e pontban foglaltakra 
1 

. · . . · : Amennyiben· a brlga'ctok ,a .. e · en„ Je eruiege · 61 en 
ga!<>5á�<;>k, .?, BYKH. a_ Vrujút- �yakor!�U.,t, hog�� � vállalások egyénileg tegyenek válla!Aso- sza�zervezeti , b1zottsaggal 

1 
válla!ásaikal a m,wiel_ölt ha- nem foly�t harcot. . tervezo üV titb. hivataloknál '.' s_zoc�alts!a bi ,gadm�zgalom 

kat. hiszen a brigádok külön- t!/n utle<'Cn adomah)oz:2'1: ln- táridöre saját híb�Jukból' nem 1 , Amenn),ben a . �zociallsta 
es hasonló ,·állalatoknál is. a Je}szavanak r1;egfelel�en . , to-

bözö képzettségű, múveltségü dokol t  esetben, rendk1vul ki- tel,iesí tették, a szocial ista bri - c1met eln ·ert bngadok egy
h.\rmas jelszó megvalósítása : v:ibbra 18 a ha_r�n:i. Jo ce,�t dolgozókból tevődnek össze. magasló eredmény elérésekor, gád címet nem kaphatják egv tagja_ ellen kisebb kl!ogá
,.Szocialista módon dolgozni. tuzés_ 1:'egvalos,�as.ara 11�: 3. A �zocial is\a _erkölcs és ha a brigád az egyéb követel- J me_g, _ �Sal, újabb vállalásaik �k �1�rulnek fel. ezektol _a 
élni és gondolkodni" - mel- nyu!Janak .  _ .,_Szoctalista . m? együttéles szabalyatnak meg- ményeknek is eleget tett. a , tel,1es1tese utan. kollektíva . meg�on�atJa a kis 
lett. don dolgo_�1. t�_nul�.1 .  es tartása és fejlesztése céljából szocialista brigád cím egy év- ! Ha a brigádok önhibáju- o�evel<;t es a Jelvenyt. a bn-

A szocialista címert elsósor-
�0nd01k<><;lm , A ,_allalasokra a brigád tagjai n�•újtsanak I nél rö\'idebb időn belül is 

I 
kon kívül objektív okokból gad_ egesze �zo_nban . megtart-

ban a már meglevő munka- \0;natko�oan az alabbiak az 
I egymásnak elvtársi é baráti d . . nem tudják teljesíteni egyik. hatJa a szoc,ah ta c1met. 

brigádok indítsanak versenyt. lt"anyadok: 
. , segítséget. Vállaljanak kötele- a omanyozhato. vagy másik vállalási pontju- Vasutasok Szakszerve-

Csak ott induljon be ez a 1 . . A 
0

b:1ga�.i;.ozgalom _t�r-
1 

zettséget a fegyelmezett. _Pé)- , A szocialista brigád címet kat - megfelelő mérlegelés zetének elnöksége 

mozgalom. ahol ennek a le- rneles1. !"azdasaoI vonatkozas- clamutató munkara /kozos 
hetősége és minden előfelté- 1 b� az_ eves lervfela�a_tol� le�- 1 tá_rsadalmi m_unkára .. rende::
tele megvan . Nem hel ves az ei edmeny�bb me.,' �osul�- ,·enyeken ,·alo reszvetelre. ko
elaprózott, 2-3 f& br,-igádok '  sat szolgalJ�- .· Ennek _ _ er�eke- zös kulturális _összej?vetel:.k
szen·ezése. Ahol ilyen brigá-

1 
ben . a b_:'gadok )at u!Ja�a)c re stb.) a vezetcsben es a koz

dok vannak. azokat az irány- hozz� _az uzern muszak,, _fet ügvek intzésében való közre- 1 
Egy óra a Nyugati osztószertárban 

elvekben említett módon át lesz.tésének , �eggy�r�itasa- működésre. �Jagatartásuk A Kyugati pályaudvar terü
kell sze1...-ezni. Ha ennek nincs 

I h?z. k_ialakitv:i es . ernsi_("� ': mind a munkában. min� a lc-tén ,;erényen húzódik  meg a 
meg a lehetősége, akkor I 

téren is a mus7;aki es fm_kai magánéletben legyen pelda- szertárfónökség. Ládallegye
ne szervezzenek brigádokat, do;g�zo_k , (bn���o�) :gr�tt-

, 
mutató. követésre méltó. 

. 
1 kel. hordókat, anyaggal rakoLt 

hanem a sajátos feladatok fi- muködeset- :.V!uk?dJenek ko7- A brigádok. ha a munka.
, 

teherautókat. serény munkát 
gyelembe ,·étele mellett az :·e ? ,m_unka e� . u_zemszen'�zes i lletve a termelés úgy kivan- latunk l,örzelében. 
egyéni vetélkedé legyen a I Jav,�a�?a1:. U.11tasa1!:<kal. es�- ja. menetközben is formálják. 
versenvzés alapja. A jövőben szerus!te�e1k.kel . . ko�•etlenul bővítsék. vagy dolgozzcík ál 
a brig�Ídokon belül is nag:·obb 15 segitsé� 8; �7::'-lhtasi __ f�lada- ,-áll�lúsaikat. füJ�·es. ha _ a 
gondot kell fordítani az e,iyé- , tok meg, al�s1_tasá_t; TOl ekt_:d- brigadok 

_
megb1zzak . _veret�,.- ,

· 
ni ,·etélkedésre. Helyes. ha a I 

Je1:e� 8_ l�gkmsze,_ t'.bb mui:i_��- 1 ke:, a lcg1obb t.agJa1kat_ UJ. 
,zolgálati helvek .  ,·állalatok. n:o�,ze1_ es techn,k� _el_. aJa!I-

1 
meg tapasztalatlan br,gadok 

üzemek, mtihe°ii·ek kidoJaoz- J 
tasar_a es meghonos1�asara. segítésével . Egy-egv brigád 

zák az egyéni · versenv célki- ÉrJenek el eredmenyeket a tapasztalatcsere útján segít e 
túzéseit. melyek alapj;;_n ado- j szállítási . feladatok: a ku_lt�- ' a gvengébben dolgozó brigá
mányozzák a .. Kiniló dolgozó"' 

J 
rall_ utazas. a tern;ek:k m�n�- dokat és azok tagjai t. 

. · • ., ségenek. a termeles es szalh- 1 , , , , , , , cnnet, Jutalmakat. 1 lás gaula ágosságának javI- Hogyan seg1tsek esertekelJek 

K .• lehet a br'1ga'd tagJ'a ?. 1 lii.sában. A . legmes�zebbmeno-
a szocialista címért harcoló 

Jeg takarekoskodianak a;c 
j • , ,. , . j anyaggal - l,ülönösen az im- bngadok munka1at 

A szociali1>ta cím elnyere- portanyagokkal -. az ener-
séért küzdő brigádok.nak giával és a szerszámokkal .  1 A vasúti kö;clekedesre há
mindenki tagja lehet. aki a Ovjak. ápolják a szol!!úlati rnló szállítási feladatokat és 
brigád célkitúzéseit magáévá hely. vállalat. üzem. műhelv a termelőmunkát közvetlenül 
teszi. annak teljesítése érde- termelő- és szállítóberendezé- irányító műszaki és gazda- �-•· 

/.iilön_ büszkék . . v�gyllnk - 1 re. ahol_ i.:arga Gyula és 
1 n�ondJa a szertarfonok. - Ar- f\agy La;os eppen egy Die el

m /Jogy a dieselesitést előse- mozdony szerelésével foglal-
1 git 11etjük a jobb an yagellátás- kr-ztak .  Az új gázolajszereló 

sal - 1ia lu 111; s:erel 11elc a gé- !;útnál is szen,\ri dolgozók fog_ 
pe/; - es hogy a NOHAB lnlatoskodtak. Az V-ös ral<tár

b!rn Bejcci Gy11la az integra
domi nó rendszerű biztc.sitóbe
t cndez[sek tartozékai t raktá
rnzta. A IX-es rakt;irban ak
lrnmulátorokal adtak ki. A 
Vl 1 [-asban Csele László leltá
rozta a kerékpúralkatrészeket 
és fotóanyagokat. A II-esben 
r,,,i•ács Jó:sef számadó irányi-
1 ,,sa mellett folyt a munka . 

Szinte égetett a nyá1i nap. 
Sehol e!!:v ánwék . .  A raktá
rakat nehéz olaj és festékszag 
l/lltötte be. Verejtékcseppek 
gvcingyöztek a t'ézbörü. ládá
kat emelő munkások homlo
kán. Oda se nek i '  Vid?ma n  
foh-t a munka a Nyugat i  pá
:� aud,·ari c.:•70rtárban . 

kébcn e0 --énileg is kötelezett- seit. felszereléseit. • sági vezetők a helyi sajátos- varga Gyula és Nagy Lajos 
séget vállal és a brig:í.d tag- , A brigádok vállaljanak ságok figi·elembe ,·ételé,·el (Horvá.th Erika lelv.) 

-gergely-

jául elfogadta . A . brigádban részt a népgazdaság érdekei- határozzák meg mil)'en mó- 1 Miért nincs tüzelő 
jobban érvényesül a kolJek- nek megfelelően a szolgálati don segíthetik leghatékom·ab- Putz Lipót szertárfőnökkel 1·e1<dszerü új Diesel-nw=donyo- Most szeretnénk be ·zerczni tív� formá_ló . ere,ie. _a . s�k- 1 hely. vállalat . . �zem . mű)1e�v 

I 
ban _ a �zocial ista ch;� eln.::e- jár)uk _a mu!"kahelyeket. . . 1 kar a mi i-éd)tökségiink_ alá is. a téli tüzelönket, amig nyar mai. poht,ka1 felkeszültseg- tb. terven feli.Il1 feladata1bol. réséért es megta,-tásaert kuz- 1 - Tzze11harom szamadosa- u 1\yugati palyaudvana allo- , an és elkerülhetjük az ószi b�n gye�g�bb dolgozók _ne,:e- 1 A termelésre von_at�o:zó '_'á)- 1 d? bl'igádo� munkáját. S;egH- 911 11k go_ndoz�a .. kezeli, osztja I másították. . torlódásokat . Sajnos Budaörs lese. segitése. a munkafeg, e- lalások és azok lelJes1tese erie I sek a bngadokat vallalasa1k az OJ"s:agos igenyelcnek meg- - Hogyan fogjak össL.e ezt a állomáson többs7.öri érdeklö-lem és a szocialista erkölcs. el. il let,·e haladja meg a főbb kialakításában. Teremt ék 1clelőe11 a villamosanyagoktól ' sokrétű munkát? aésünkre azt a ,·álasLt adták. rnl:i-mint az eg;üttélés sz�b�- termelési mutatók tervezett meg a ,·�llalások . teljesitésé- ke�d"re az integr�dom i nó re,nd- ! _ Bizony nem könnyu a hogy belátható idön belül nem lyarnak betartasa. A bngad szín,·onalát. betartva a mun- hez szükseges felteleleket. Va- s�en, lnztos,toberende,zes!g, · hPlyzetiink! Az a szerencsénk. lesz tüzelő a vasutasok részétagjainak egyénileg is érde- ka és egészségvédelmi előírá- lósítsák meg a rendszeres el- 1·akodó_11é1:a n yagig! k�rekpa_r- llogy régi kipróbáU számadó- 1-e. A TÜKER-telepen sem kü-

kük, hogy részt vegyenek a sokat. Ez a pont ál\alában a 
l 

lenörzést és értékelést. re- alkatreszig, a film es �gyeb I ink i•anna/c. Jól bevált a szám'- lónb a helyzet. 
brigád célkitúzé5einek 1:1eg- gazdasági munka kollektív el- gyék folyam�tossá a verseny tntoanyaf!ok.'!t; . akkumi!latoro-

I 
acióságok közti L•erseny. Az Nem irigyel,íük budapest i  

valósitásában. mert ezalt� 

1 
végzésére és javítására irá- nyilvánoo ágát. kat. . gozfutes,. alkatreszeket, !df.szakos versenyben legjobb vasutas társainkat. akik ház

bővítik szakmai politikai láto- nyuljon. \ A helyi sajátosságok figye- rnhakat. scerszamokat stb. - 1 eredményt elért számadóság hoz szállítva rendben megkap-körüket. javítják életmódju- 2. A brigádok nyúj!sana� lembe véte�vel foglalkozza- mondJa. j dolgozóit jntalmazzuk. Az ele- J,ík téli tüzelöjüket. de furcsá-
kat. segitséget a munkásvedel �m ! nak a bngadokk�

_
l, '.' . term:- Mi látjuk el anyaggal az ál- ven, élő verseny gyakran segít 

I 
nak tartjuk. hogy ha a fövá-

ör•égek szervezéséhez .. AdJa- lést közvetve irany1to rnu- 1 lomás te,·iiletén müködő vala- át 11el,ézségeinken. Ennek kö- ro<ba jui. miért nem jut attól 
Ki legyen a brigád vezetője nak támogatást a munkásvé- szaki és gazdasági dolgozók ,,,ennyi társszolgálati főnöksé- szönhetfük. /Jogy 1957-tlll két- néhán:v kilométerre is tüzelő. 1 delmi örök munkájához. A , is  és a mozgalmi szervekkel I yet és a hozzánk tartozó 56 szer lettünk élüzem és egyszer !1-li abb„ is b?leen,•eménk. ha a 

A szocialista címért küzdő biigád tagjai mutassanak pél- közösen valamennyi brigád- 1•C'nali állomást is. A budapesti t•P;::érigazgatói elismerésben I k�lenföldi telepröl Budaör-.,re 
brigádok ,·�,c1 ójét a brigád dút A bi7ton•ii<?os. óvórend- dal. a helyi munka,·erseny j igazga.tóság dolgozóinak ruha- ré�zesiiltiink. há7hoz s7¾\ I I '•·- _ ,, � tiizc'ön -
:.Collektini.ia ,:{Jl�,;7ti,, HeJ1·e �7"h:,1,· .. ,,., ·in•i  munkában.  j eg· ,.,, . ., ,  törődjenek. 1 ellátása is ,·ajtunlc keresztiil A beszétgetf, ,ö,ben érke7- l kel. Szive�e,.. mei:rfizetnénk a 
e tisztségre a brigád legtáter- 1 Növeljék rendszeresen szak- A gyakorlat szerint a leg- tJrténik. Egy új feladatunlc1·a ttir•k a szertár külső területé- tuvardíjat. Kisgyörn Tatrni.s 
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A győriek már pótolták az elmaradást 
Számos probléma nehezíti a munkál 

A gyóri . �em�ypályaudvar 

I 

zstván térfönöktó1, aiki nagyon 
j 

felel meg a kóvetelmények-máwc!:k vaganyar� futott_ be sok problémával küz.cl.. nek. Az állomás felújítása 

�unk . p1UanatáJ>:i:n m�o-- Keves az ember nyeiröl sem s=ibad megfeleo-
zödhe� arrol, nulyen kezm . .  „lefalliób nem kell fizetni a tagdíjat . . .  ii 

� _1302-�. Igy mar megerk; ! , 
1 

kapcsán a dolgozók Jogos i,gé-

,:iagya;anyu munka folyik az 1 .- Nehezen győzz'!!,k -� mun- _ Nekünk mindig azt állomason. Pályamunkások kát, mert munkaero-hurnyunk nd " ' k h • J · 
· 

26 án ell • • t M · é ·t f 1 1 h t f g I szabálysértőkkel szemben Az 
népes csapata dolgozott a van _ ·panaswlta _ 15 ko- �o __ Ja. , . . OffY nincs _J?enz 1 • u:11us � . az . enorzes egJegyz se e e e o - . 

harmadik vag· ányon A ta1 _ 1 • d „ h " .k
· . . oltozo ep,tesere - mondJáik a v�gzo munkas_vedelm1 felugye- ni tréfaként is. De Pálinkás MT 2080125/1962. sz. határoza-

fá,k he ér · . P cs�ren .�zo "!-n!fZl a. Lé_tszam- rakodómunkások. _ csak azt ló arra lett figyelmes Hatvan Gábor nemcsak a szavakkal, 1 ra erre lehetőséget biztosit. 

ra.k;ta:k. A vágányt k.iegyenesi- Zene. Legutóbb már Sárvári '  lle 
.3u ' m� 0 0 

1 h · · 'tr · 1 p · , ·  k · G 'b f"·"·ozott, s ez könnyen t1·agé- J·én levő fel,e:lósEégrevooás 
1Y e vasbetonalJakat bal. Tobb valtokezelő zs kel- nem é-rt . .. k • ·rt k„lt „ttek l allomáson hogy a gyorsan ki- hanem testi épségével is tré-

i

· Ugy gondoljuk, hogy egy ide• 

tették eik gf lel - G 
• 

b .  
. . . az i tekesek sulyos ezreket I uzo vona o a,in as a or = 

. •. s f;I1lil m". e oen eza acsit, a kapust is vaL- .1 a bronz vízilova.s szoborra gépkiséró leugrani készül. diává válhat. Megdöbbentő a emberéletet is menthet. Ez a 

�t��ki_tották a szigetperon tókezel/mek kellett beofzta- mellyel az állomás felvételi ; Testhelyzetének igazgatásából jóindulatú figyelmeztetéssel lehetőség Hatvan állomás ve
.sz,élet 1s. . . . .

. nu_nk, me�t !lem volt � . . .  épületének homlokzatát de- arra lehetett következtetni, szemben tanusított közömbös- , ,etöihek is biztosítva van, ha 
- Ismét epttkezunk - ez_ek- H_arom kulsos forgal·mi �zol- korá!ták. Ráadásul ezt a fura hogy nagy gyakorlattal bír az sége, amelyet kizárólag az ó szükséges - márpedig úgy lát

kE;1 
_
a szavakk� f�d� _Jasz- galattevő_ van . re�zeres-,tve, szobrot senki sem látja, mert I effajta szabálytalanságban. érdekében tettünk, és teszünk szik igen -, éljenek vele. Le-

vari Ferenc állornas.Eonok.he- d_! hosszu ide]€ nincsenek_ �-e- a perontetők elt>akarják z Amikor a kocsi a forgalrru iro- továbbra is a hozzá hasonló hetőleg addig, amíg súlyosabb 
Iyettes, ak.i a felszabadulás óta to�tve ezek a munkakorok. utasok elől . . . 

a 
dához ért nagy lendülettel ki- szemléletű dolgozólmál. r,övetkezmények nem késztet-

ebben a beosztásban teljesít PJ3szaka nincs megfelelő el- . dohta magát és macskaügyes- Meg vagyunk győződve 3r- nek erre. 
szolgálatot Győrött. - A vá- le�rzés és irányítás a re= 1 Lel�et, .  ho� Jogos ez a séggel ért földet, éppen az el- ról. hogy nem hiába tesszük. Kétségtelen, hogy lehet né-
gányhá.Zózat felújttása csak dezobe-n. 

1 
szenu e�an�as · .. . . . • Ie1·,őr mellett a gyöngykavi- Igen sok vasutas dolgozó be- j 'ni gyalrnrlatot szerezni a su

kezdetét jelenti annak a nagy Bizakodó a hangulat a ke- , . J-ainuar ?La . uz�mmernoke csos peronon. lrítla, és örömmel fogadta a fi_ lyo� veszélyek ép bőrrel való 
munkának, melyet az integ- reskede1mi sw.l:gá1atnál. 1 1s van G�or áll°":�· Far-

Beszédbe elegyedtünk vele gyelmeztetó szót és változta- ' 111egúszásában, a sikeres kí-
ra-dominó rendszerű. biztosító- Nincs le a.dá.s k 

kas Gyulának h1vJák, Szol- és üdvözöltük szerencsés föl-
tott magatartásán. sérletek azonban mind vak-

b
A

erendez
k
és fe�zerelés_�. �ele11;t, hallotituk. Sághe-rr:;: Ele::i'J: ke-

no.kiró! jött. Mivel foo·,)a,Jkoz.ik? <letérése alkalmából. Az ün· Elgondolkoztató az a körül- merőbl> cselekmknye!kre buz-
• t!rve • _sze;;mt a ,ovo ev reskedelm.i álllornásfónökhe- - Legfcmtosabb feladatom neplést láthatóan nem fogadta , m�l1:)'. !�• hogy ezt szol�álati dítanak. Ha ma sikerült egy 25 

vege_,:e_ �e?ezodmik be a kor- !yettestől. - Sőt, májusoom. az állomú.s minden részlet- szívesen, gondoljuk nem sze- , elo!Jaro1 előtt ,s megteszi. Mit km-es sebességű vonatról le-

szerusitesi n;u_n�tok'. . . 6000
, 

júniusban pedig 5000 problémára kiterjedő üzemi reti a népszerűsítést. 
1 

tesz ott, ahol kevesen vagy ugorni, holnap már ez gyerek-

A korszerus1tés_ befeJ�zéseig tonnával túlteljesítettük a ko- ten-ének kidolgozása. Ez re1i- senki sem látja. játéknak tűnik és 30-assal pro-
nehéz dolguk lesz a �on va- 1 csirakományos áruszállítási I geteg előkészítő felmérést kí- A tréfa tragédia'va· válhat Joggal felvetődik az a kér- bálkoznak. A tragédia pedig 
Su"0�lmaik Igy-'- o'· kell 

I 

egyetlen apró kavics által is 
� . • =m.n: "- .  , tervet. Mind.három rakodóbri- ván. Most ezt végzem. Arra ' . . . . • • . dés is, hogy az irányítást vég-

h<>gy m�nde� . korillmenyek gá,dunk szoci.a.lista oklevelet törekszem, hogy a terv alap- l\'.f1 megJ.� nyil:'anossagol biz- z6 vezetők észreveszik-e az eh. 
bekövetkezhet. 

iko-zott biztositsálk a zavarta- kapott. Az idei versenyben ján az állomás munkája szer- tositun� hostett1;ne:'. Hiszen hez hasonló jelenségeket és ha Nem egy súlyos kimenetelú 

1an forg,almait, Ková.cs Dénes -rakodóbrigádja 
I 
vezettebb, za1--artala-nabb le- n:11:1 mindennap, valaszt adott, igen, m.it tesznek, hogy ilyen balesetet szenvedett dolgozó 

• .. , vezet, Dékány Gyula és Stip- gyen - mondotta az üzem- a�'.ukor c_seleke_?ete es�tleges rneg ne történhessék, mert késő fogadkozását hallhattuk 

Eluzem szinten kovits Márton brigádjai előtt. mérnök. _ A jövő hónapban k_o_vet_kezmenye1rol szoltunk. hisz többek körz.ött ez is fel- baiesetvizsgálataink során, ami 

- . Az első negyedévi szál
lítási lemaradást gyorsam fel
.szánwltuk és a második M
gyedévben már majdmim él
ü-zem szinten dolgoztun,k 
folyta:tta az áil:lomásfőnőkhe
lydtes. - Csak a tehe-rvona
tok terheLésében és menet
rend.sze-rű ind.itásá nál van né
mi lemaradásunk. 

K ol már sor kerül az új üzemi l\1mtán megtudta, ho,gy sza- adatuk. 
sajnos már nem tehette meg 

,k_..,�. Y ��ID;11 a keres- terv gyakarlat · alkalmazására bálytalanságát éppen a szak- nem történtté a múltat. 

.="'!"ul • SIZ0."""'"""1:1:Af a szoc1á- i • 1 szervezet ellenőre kifogásolja Tudjuk, nincs lehetőség ar-
1.is lét�t,:neny �Y_:1- A zu- �emélh�ől� � is_. segít j nagy hősiességét tréfának ra, hogy minden dolgo-zó mellé Aki drágábban fizetett 
h<l;l;YO'ZO es � '?.l� �on maid a létswmhiany es a �zánva, megjegyezte: ,,ha a egy-egy vezetőt állítsanak. 

�ű:k. Az ol�krenyek nagy _f<;XDgalom olkozta gondok 
I 

uonat alá kerültem volna, már Szerencsére erre nincs is szük-
tőbbsége a folyoson kaphaitott 

I 
enyhítésében. nem kellene szakszervezeti 6ég. Pálinkás Gábor esete 

coo!k helyet. Az ebédlő sem (Lőrincz) tagdíjat fizetnem." azonban arra enged következ-
tetni, hogy Hatvan állomáson 

X I I I . Országos Vasutas 

Képzőművészeti K iá l l ftás 

az ilyenfajta szabálytalanság 
semmiféle következménnyel 
nem jár. 

Közömbösség miatt megszokás 

Csak egyet említünk az idén 
történtek közül, amely ha nem 
is ugyanilyen mulasztás, de 
ugyanilyen meggondolatlanság 
következménye volt. 

Pócsik József Ferencváros 
állomás értesítője két egymás
sal szemben haladó vonat előtt 
akart átszaladni teljesen szük
ségtelen sietséggel. Meggondo
latlanságának következménye: 
két lábának elvesztése. 

A.m:inJt megtudtuk, a sze
mélyvonat.ok menetrendszerű
ségébem. 97, a kocsi tarlózko
dásban 91,7, a kocsi!Jdha.smá
J.ásb&1 98,2 százallékot � 
el a másodi.!k negyedév fOllya
mán. Győr áillomás dol,gooói-
oak munkaversenye an,a irá- S:llép hagyomány - immár j döntése alapján az aláo-

nyul, hagy tovább javílsák 13 éve -, hogy a vasutas- bíak nyertek díjakat: 
Gyermekrajzok és festmé

nyek: Sáfár Pál, Budapest, 
Horváth Ida, Szombathely, 
Nagy István, Miskolc. 

A szolgálati vezetés közöm
büssége melett vérükké válik 
a szabálytalanságra hajlamos 
embereknek a könnyelműség 
és m.int e példa igazolja mái.' 
az tűnik fel nekik, ha figyel
meztetést kapnak. 

Ilyenektől és hasonlóktól kí
vánjuk figyelmeztetéseinkkel 
és e cikkel is óvni Pálinkás 
elvtársat és munkatársait az 
élet a család számára. Fogad
ják ezeket a figyelmeztet.ése
ke� jóindulattal. 

nap alkalmából minden es-z- est · ezeket az eredményeiket. J©'e- tendóben bemutat:íáik munká-
F eszet: I. Tóth János, Bu-

A kiá!Utás értékelésére 
visszatérünk. 

,' 

Módjuk és eszközük van a 
szolgálatvezetőknek ahhoz, 
hogy szigorúan járjanak el a 

� V ,._ "" •�• <M �. 1':
"' 

' 

llegedús Károly 
,. 

keim.ek jobban do)go2llli, bár juk ·. , új „ter,m,isét" a nem dapest (Jegyvizsgálat), II. 

�- �h
e

zíti nmn!ll:á
j
úk

at hivatásos . vasutas képzömű- Kecskeméti István, Budapest 
a GYSEV-forgallom. A vészek_, Idei ,:tárlatukat. jú- (�alatoni táj), III. Nagy La
GYSEV szi,gonian megkövet.e- 1. 12 • .

. 
pél 1 jos, Mi$:o1c (Női portré), IV. 

ll a RIV-szabályok betartását. ms .. :�n unne - Y.1�ta�
,
ere; Czikora László, Budapest 

Al,apjábatn véve helyes ez az tek kozott Sza.�o. . (Avasi házak) és Tar István. 
igényesség, de a kocsiik kiso- 1 

szakszervezet fotitká�a _ny1- Ny.iregyháza (Vágányépítés): 
rozása · f -1 állitása • ví totta meg a Nyugatt palya-
tó v

ág�ra
e :;:�yon m::id:h.;: ud.,:ar . �ltúrvfróterm�ben. A Gra.fika: II. Kecskeméti 

zíbi a győriek dolgát. me�Yltás_ U?� kerult sor István, Budapest (Női portré). 
A TUDOMÁNYOS KUTATÓ MUNKÁJÁRÓL 

a d1Jak atadasara. A zsüri az I. és III. díjakat ryi latkozik Szentgyörgyi Károly igazgató A Szovjetunióból Ausztria 
felé irányuló tranzit-forgailom Nem volt könnyű dolga a 
során három -négy kocsi kö- bíráló bizottságnak. Hiszen 
zös fuvarlevéNel „utazik". Nö- 500 műből ikellei,t; kivá
veli a Gyönben ácoorgó kocsilk logatnia azt a 150 alkotást, 
számát ha a tá,rskocsikat mely helyet kaphatott a ki
Hatvanban Ferencvárosban álJítási teremben. Nemcsak a 
rn,gy más�l elikeveri.k" � számszerűség, hane.m a mű
nem ugyan� a vonaitital I vészi színvonal tek:intetében 
küldliik. - Ezt már a teherpá- is sz.ép fejlődést állapítha
lyatJdva,ro,n ha.l!lottuk Tóth tott meg a zsüri, amelynek 

nem adta ki. 
Szobrászat: I. Alexa Fe-

renc, Budapest (Férfi portré), 
II. Kovács Béla, Püspökla
dány (Kislányom portréja). 
TII. Botond Béláné, Buda
pest (Hegesztő). 

Ipar- és népművészet: L 
Császár Lajos, Kaposvár, II .  
Acs Erzsébet, Debrecen. 

Felkerestük Szentgyörgy{ 
1 

vizsgáltuk a keskenynyomkö- módszer kidolgozása van fo-
Károly elvtársat, a Vasúti zú vasutakat. A tanulmány lyamatban amellyel csök
Tudományos Kutatóintézet eredményeképpen kijelölhe- kenthetők '1esznek a vizsg;álati 
igazgatóját, hogy tájékoztatást tók a szükséges útépítések, eredmények értékelési nehéz
kérjünk az intézet jelenlegi megállapítható a felújítás ségei és javítható lesz a he
munlkájáról, legfontosabb ku- sorrendje, vitás esetekben ki- 1 gesztések minőségi ellenórzé
tatási terveikről és jövőbeni tűzhető a részletes hatékony- se. Ultrahangos technológiát 
feladataikról. Kérdéseinkre a sági vizsgálat programja. dolg,oztunk ki kazánok és lég• 
következő választ kaptuk: tartályok hegesztésének" vizs-

- Kutatási terveink meg- Pályakorszerűsítés gálatára is amely az eddig 
:'?lósít;ásával hozzá kívánunk segítése a1kalmazott röntgM-el.járás• 
Jarulm ahhoz, hogy a vasút ná1 gazd,asá"osabb. IzotóJ?la• 

MEGNYÍLT A VASUTAS MUNKÁSVÉDELMI KIÁLLÍTÁS 
harmadik ötéves tervét és a Egy másik feladatunk kap- boratórium�k több más fel-
táylati fejlesztési tervet tudo- csá,n foglalkoztunk a Dunai adat mellett szintén foglalko• 
many0& alapokra építhessük, vasműben a belső szállítás zott hegesztési varratok, önt
- mondta bevezetőül Szent- optimális lebonyolítási mód- vények és vasbetonszerkeze• 
györgyi elvtárs. Számos jának vizsgálatával a gyár- tek izotópos radiográfiai vizs
kutatásról beszélhetnék, de tástechnológiával összhang- gálatával. A korábban kidol
tudom, hogy egy rövid nyi- ban. Javaslatokat tettünk a gozott vizsgálati módszer és 
latkoza� keretében ez lehetet- kiszolgálás hatékonyabbá té- technológia alapján a kutatási 
len. Ezert �sak a legfontosab- telére. A javaslatok megvaló- eredmények hasznosítása az 
bakat emhtem. sításával a rendkívül hosszú ".iJS2'aki Járműjavító Vál!a!a.t

Július 6-án a Nyugati pá-
11,iaudvar ceglédi várótermé
ben nyilt meg a vasutas mun
kásvédelmi kiállítás. A mun
'.,ásvédelem eredményeit és 
feladatait 60 tabló szemlélte
ti. A tablók szemléltetően 

hívják fel a figyelmet, hogy 
a biztonsági előírások. betar�á
sával megelÓ?Jhetók a balese
tek. 

fokozása. Am, a gépek több 
hozzáértést, kulturáitabb mim
kát követelnek a dolgozók
tóL. Ezért az a feladat, hog-y a 
technikai fejlesztést óssze
kapcsoljuk a kulturáltabb, 
hatásosabb biztonságtechnika. 
kialakításával. 

30 millió forint kiesés 

Központi árufuvarozás 
rendszere 

Több adatot közölnek a ki- Gazdaságtudományi osztá-
állítás tablói a vasút tavalyi lyunknak egyik fontos felada
bal�ii hely�etér?l. � . von- ta az országos központosított 
tatás, szolgálatnál peldaul a vasúti-közúti fuvarozási rend
múlt évben közlekedés köz- szer kidolgozása. A több évre 
ben 1Q2, mozdo

.
nyjavítás köz-

1 
előirányzott munkából kidol

b� 201, mozdonye_lö�észítés goztuk, illetőleg feltártuk az koz�en 165, robbano es :n�r- egész vasúthálózat kocsirakoge.zo anyagok fellrns�rnlasa mányú áruforgalmát és az kozben 79 _"!='al�et_ tortent. � adatokat ténképre feldolgozbalesetek tobbseget nem a ':e: tuk. A várható kedvező és letle,:i, hanem a . bizton�g, kedvezőtlen hatások szembe-• • . , 1 szabalyok meg_szegese_ okoz,a. állításával m gál! •t ttuk t ' ""' 
1 
Érdemes megJegyezm azt is, e . . ap1 � a� 

.. • .. hogy a vasútnál történt bal- az_ . árt';ffien�y1seget es maxi-
balesetek többsege elkerulhe- e tek k". tk t 'b  mahs tavolsagot amelyen be-
tó lett volna, ha a dolgozók ( l�o-62 

°':e 

k
ez e ;� '.1z !ül az állomáso'.k központosí-

betartják a biztonsági. szabá- 384 967 · -�:'..:. 0 ya
t
m� tása az árufuvarozás szem-

i k t was·g· t"k muu"'""'.uap vesz eseg yo a , s a ga a 1_ veze o vol-t, ami bérben több mint pontjából szóba jöhet. A ki-
nagyobb gond?t ford1tz,:i� _a 30 millió forint kiesést jelen- jelölt állomásokon végzett 
balesetek ok,!11:;1:l;k . feliaras�- tett. Ebből az összegből há- adatfeltárásról hatékonysági 
ra, a megelozo mtézkedése:i:- rom ötszáz személyes öltözőt sorrendet dolgoztunk ki a 
re. és mosdót lehetett volna épí- szóbajöhetó állomások köz

teni. - Megszívlelendő s�- pontosítására. 
Nem a véletlen múve mok! - Mi a helyzet a MAV ke-

A kiállítás három hétig zelésében lévő keskenynyom-
A kiállítást Rödönyi Ká- - A munkásvédelmi kiál- marad a Nyugati pályaudva- közű vasútvonalak részletes 

rol-y vez.érigazgató-helyettes lításunk célja. hagy bemutas- ron, azután országos körútra feltárásánál? 
nyitotta meg_ Elmondotta, sa q, korsze-rű. bizton.ságtech- indul és valamennyi nagyobb - Ez ugyancsak fontos ku
hogv 1962-ben a közlekedés nika követelményeit, a végr2-

, 
csomóponton bemutatják. A tatási téma - hangzott a vá

terület.én 221 eze1;' 11;unkana_P I hajtand6__f�lad:4tokat . - foly- kiállí� _I�toga_tói rész.ére bal- l_asz. - A forgalom, a pálya 
esett ki a termelesbol a ku- tatta Rödony, elvtars. - esetelhantás.i filmeket is ve- állapota és a közúti szállítás 
lönböző balesetek miatt. A Központi feuuiat a gépesítés títenek. lehetősége szempontjából 

kocsitartózkodási idók nagy- nál és a Lábatlani Vasbeton-
mértékben csökkenthetők. aljgyárban folyamatban van. 

Milyen 
munkát végez 
vasúti pálya 
érdekében? 

tudományos 
az intézet a 
korszerűsítése 

Közlekedési ágak 

koordinációja 

- Rendszeresen foglalkoz- Mondjon néhány szót a 
tunk és foglalkozunk az al- soron következő feladatokról. 
építményben fellépő feszült-
ségeloszlás vizsgálatávail és - Kutatási tervünk alapját 
helyszíni méréseket végzünk az országos távlati tu,domá
a vasúti pálya korszerűsítése nyos terv és a KPM 1963--65. 
érdekében. A vizsgálatok évi tudományos kutatási ter
alapján bebizonyosodott, hogy ve képe.d._ Ehhez járulnak a 
a mérési módszer a vasúti nemzetkoz1 együttműködés
alépítményben keletkező fe- bőf adódó és egyes különál
szültségek tanulmányozásá.rn \ ló feladatok. Továbbfol.ytat
alkalmas. 1 juk a korábbi években meg-

- Mit érdemes még, ha I k�zdett fő felada,�k, Hletől� 
csak távirati stílusban is temacsoportok ktd_?lgozásat: 
megemlíteni• A legfonto�abb: a köz.Jekedés1 

•· . . .. . ágak koordinációja, egységes 
:- A� _e1ov:aros1 �ozleked�s árudíjszabási rendszer alapelfe�lesztesere 1rányulo kutata- veinek kidolgozása központi samkban a_ �'áro�i _ vas�ti pá- pályaudvarrendsze;, a vasútlyaf�,:int;i-rtas, m":rokocs1 ter- hálózat fejleszt.ése, Diesel-vov�es, _ 1rá?ye�ve1t �ol�?ztul� natok fűtése, a vasúti jármúki. :1 va:os: kozleke_des uzem1 ipar helyzete és ,fejlesztési 

sa;1��agama!k . figyelembe- lehetőségei, a vasúti forgalom vetelev,;,l. _Az 1rá�yelyeket a korszerűsítése, elektroni-kus MAV Va�uttei:vez? yallalat a vasúti távvezérlóberendezé-tervek elokész,tésenel haszna- sek alk 1 · · 1 h t· • · síti·a a mazas1 e e os_egei-. nek vizsgálata, izotópos mú-
Hadd említsem meg a má- ködtetésú vasúti biztosítóbe

sik fontos feladatunkat. A rendezések. 
sínhegesztések vizsgálatára új H. D. 
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Dunaújvárosi pillanatképek 
a vasut;asnapi ünnepi műszak 

idejéről 
Gyors Utemben pótolták a téli szállítási lemaradást Du

naújváros állomás dolgozói. Legjobban bironYit:ia ezt. hogy a 
második negyedévben 110,8 százalékra teljesítették a teher
vonatok átlagos terhelési tervét. Vonatonként átlag 90 tonná
val több árut továbbítottak. Menetrendszerúségük sokat ja
vult, a kocsikihasználásban egy tonnával túlteljesítették az 
elötrányzatot. A 13. vasutasnapra ünnepi műszakkal kész!iltek, 
Erról mutatunk be néhány pillanatképet. 

MegAllt a kocsi, ki 
lehet venni a. sarut 
a kerék alól. Far
kas Józ3e1 kocslren
dezó a KISZ·brl ád 
tagja hét éve vé1<zl 
a kocsik sarlJ.z(-sát. 
Flato.labb társainak 
Is Atadja munka• 
módszeré& Fzrlta.s 
József. aki a brlrr"'d 
egyik legtapas,t,1-

tabb dolgoz6Ja. 

A kocsUellró trió. -; 
A Dunai Vasmü ön„ 
illó vasútüZeme az 
állomáson veszi .it 
és adja vls.sza a ko
eslkat a MAV-nak. 
Ezért hárman végzik 
a kocslfellrást. Tóth
pál Anna az á!lo• 
más kocsllntéz.ése, 
Szabó Emil a vas
ma, Led.neczky Já„ 
nos raktárnok pedig 
a kereskedelmi szol„ 
-: " lat képvise'etében 
végzi a kocsUellrást. 

Pontosan és na� kGri\ltektnté-c:-,:el tcJ 
Je,;lti szolgálatát iu 
illoml.s II. lirhelyéf 
'l'ótb Kiroly vAlt<!I 
�ezeló, akt mát' 2\ 

éve vasut-as. 

Jteggcll konferencia 
Csáki Albert 1.11 o
m,i•,f �nök lrodájA
ban.. A bang1z6ró a 
pécsi tgazgat;';sAg 
lntsrukc,61t klizve
tltl. A• Allomásf6-
uök, a fQtöház, a 
sze.r-tár és a pálya• 
tennt:utás vezet6l 
gondosan Jegyzetel ... 

nek. 

MegJlk& a ceJ. Ezeket 
a te..,..,el 101 O„t t:an
oákat az 5012-es 
személyvonat pogy
g)'ászkocsljllva! boz

. tált Pusztaszabolcs
ról a dunaújvárosi 
tejüzem részére. A 
gyorsan romló 4rut 
azonnal &ovibbltjik, 

Munld.ban a menet• 
trinyfló. Szalai Bé
la vonall menetlrá• 
nyftó, aki 21 éve 
vasuta•.- Puaztasza
bolcs-Pa!U és Du• 
naújvllros-Rélszl

las közlitt lrAnyftJa 
a forgalmat. A kJ• 
vA16 dolgozó menet· 
rend szerint fOJ?lal
kozik a dunai kikli
tő és vasmQ közötti 
azállltllsok irllnylti
sával Is. Naponként „ vonatnak vtseU 

r;ondJit. 

MAGYAR VASUTAS s 

A társadalmi bíró!ágok eljárásával kapcsolatos kérdések 
A A Tvr. 21. §. a) porntja zó mwnkabéreból e{11/éb 
W sreri:nrt:, a társadalmi bí- cimen l.evo-nt összegek 
róság az okozott ká-r megtérí- után fennmaradó 50 szá-
tésére kötelezheti a dolgozót. za.lékot !.ehet a. család ré-
Ezzel kapcsolatban több he- szlTe letiitani. A dolgozó-
lyen probléma merült fel a na,k tehát Legalább a mu� 
kárérték értmmerese te!kJ.rute- kabére 25 százaléká,t kéz-
tében. Ha például a munkajo- hez kell kapnia. Itt ugya.n-
gi felelő.sségi sza<bályok ke-

1 
is nem a mu-nJw,bér levo-

rillnek alkaJ.mazásra és a kár násáról, hanem a munka.-
összege 1000 forinbnál maga- bér átvételéról van szó, 
sa,bb, a társadalmi bíróság kö- ami nemcsak a család, ha-
telezheti-e kártérítésre a dol- nem a dolgozó érdekét is 
gozót, \h,a fizetésének 15 szá- szolgálja, mivel a család, 
zaléka 1000 forint érbélk:határ tagjainak átadott mwnka-
aJ.att wm? bér a dolgozó eltartá..wira 

kell venni. Ha a.zooba.n az 
igazQla.tó további bizo-nyí
tá.si eljárás lefolytatását 
tartja szükségesneik -, B 
napon belül - ezt elnn
delheti. 

8 A Tw, 26. §. (lJ bekez
W désének utolsó monda
ta szerinlt, nem emelhet pa
na.."Zt, aki a társadalmi bíro
ság határozatának felülvizs-

, 
gálatát a járásbíróságtól kéri. 
Kérdés, hogy ha a dolgozó pa
na&szail fordul a szakszerveze-

ti bi?.Ottsághoz utálna kérhe
ti-e a határoz;t járásbírósági 
felülvizsgálatát? 

Akí a határozatot sé
relmesnek tartja, panaszt 
emelhet a szakszervezet! 
bizottságnál. A társadalmi 
bírósági határozat közlé
sétől számított B napon 
belül még felül1Jizsgálatot 
lehet kérni a járásbír6-
sá.g11ál. (Tvr. 26, §. [1] be
kezdés és 28. §. [2] bekez
dés). 

A szándékos és gondait- f.s szolgál. 
lan károkozások ese;én • Több helyen felvetődött 
egyaránt nem a kár, ha- az a Mrd<és is, hogy a 
nem a kártérítés összeg- Tvr. 26. §. (1) bekezdése sze

Állomásf őnököl< kézikönyve 
sze,rú.sége határozza meg � a társadalmi bírósá,g ha- 1 Több mint harminc éve je
a társadalmi bíróság ha· !á1'ozata el}en panaszt � ter: lent meg az „Ábl,omásvezetók 
táskörét. (TV1'. 21. §. a.) 1 Jeszthet elo, v�1s ki �rtenrlo l.exiko-nja". Azóta szinte min-
pontja.,) azon, hogy „a!kli a hatarozaitot den betűjében elavult ez a 

• Kizáróla,gos hat.áskör- re.reimesnek tru:;;ja",. csak az maga idejében közked_velt se-
be tarto . ib. Jekm . ügylben szereplo . erdekeltek, gédkönyv, amely az állomás-,_,., 

f
---,7;? uncse

tár
'" _,; vagy a vállalat bannely do!- főnökök munkájával kapcso-nyel\.'lD;:l.1. t:l{jULcLU-e a ::,,..,vai.o.- a ; . ? 

oon emelt „viS2Cmtvád" lehető- .,owJa · .. latos tudmvalókat foglalta 
sége és ilyen esetben, a táT- .. Nyolc �pon beliü a.z össze. 
s.adadmi biróság köteles-e az uwben erdekeltek ter- Az állomásfőnökök kézi-
ilyen pa.naszt letárgyailind? 3eszthetnek elő pa.=z�. könyve összeállítására, a szer-

Becsületsért-és rág<il- Mivel a szakszervezeti bi- kesztői munka vezetésére dr. 
mazás és �nyíi testi z?ttsá,g 30 �po-n _belül sa- Kiss Lászlót, a Vasúti Tudo-
sé-rtés miatt, eljárás alá 3_a_t kez�eme:n;y�zese aJap- mányos Kutatóintézet osz-
vont személy a tárgy<ilá- 3an_ is u1

. 
el3a.rasr'?- U;úI$í�- tályvezetójét kér.ték fel. A 

son elóterjeszthet a sér- hat:JQ, a tár�acia_lm, bi!ósa.- szerzók hatalmas munkát vé-
tett ellen az ügy tárgyá- g�t, a hataridón belul _a geztek. Könyvük lényegében 
va! ténybeli és jogi össze- �allalat_ bátr�ely dolgozo- az első úttörő kísérlet arra, 
fü,ggés,ben l.evő panaszt.. ,a felhivhat1a a. szalcszer- hogy egységbe foglalja azt a 
Altalában célszerű is, vezeti . bizottság figyelmé_t hatalmas - szinte könyvtár-
hogy a tá.rsadalmi bíróság , a .  �táT?zat esetleges hi- ra való - utasítás, szabályza-
az ilyen szorns összefüg- J baira,_ sot a felsó szakszer- ti és műszaki segédletbeli 
gésibe-n levó ügyeket vezeti szervek i.s. anyagot, amelyet az állomási 

hogy azok közül melyek van
nak érvényben, vagy mikép
pen módosultak. Ebben van 
talán a kézikönyvnek egyik 
legnagyobb gyakorlati haszna. 

Jól tudjuk, hogy könyvünk 
- mondotta befejezésül dr. 
Kiss László -, mind az anyag 
viszonylagos teljessége, ará
nyossága, mind pedig rend
szerezése tekintet.ében tükröz
heti az első kísérlettel járó 
hiányosságokat -, mégis, azt 
hiszem si.ker!ilt könnye'bbé 
tennünk az állomásvezetéssel 
járó felelösségteljes munkát. 
Várjuk a dolgozók észrevéte
leit, hogy egy esetleges ké
sóbbi átdolgozásnál még 
hasznosabb segédkönyvet ad
hassunk kez!i�be. 

Nagy segítséget jelent 
szolgálat vezető beosztású együttesen tárgyalja é.s a A Amennyiben a társa.dal- dolgozóinak ismerniük kell. Ennyit árult el a szerkesz-

tények kellő ismeretében V mi bíróság f�yelmi tó. De mi.t mondanak azok, 
hozza meg a határoza,tot. 

1
. ügy� h?Z hatáiroza;tot � fe- A kézikönyv útbaigazítást ad akik már használják is a 

, .. � A Tvr 21 § e) pontja gyelmi buntetést sza,b ki, le- könyvet. 
'W _ a �unlkaibér egy ré- het-e az egyeztető biwttság- Felkerestük dr. KiSs Lász- - Nagy segítséget kaptak 

1 szének a csa],ád részére való hoz fordulni panasszal, v_a,gy lót s megkértuk, mondja el állomásvezetőink a kézi
Jtifiz.et.ése _ csafk. az egyUtt- csalk a Tvr.�ben meghatáro- lapunk olvasóinak: miként és könyv megjelenésével - szö-
éló család,tagok kérelmére aJ.- zott jogorvoslatbnak van he- milyen céllal készült a kézi- gezte le Frigyesfalvi István 

. ikalmazható-e, tehát azok ré- Jye? könyv. sátoraljaújhelyi körzeti okta-
sz,ére k:i.fi:zlethető a munikabér A társad.a.Imi bíróság - Szeretnénk remélni tó. - Rengeteg id&t és en

�
-

....,_ -·'·'k:kel el''-'- mondobta -, hogy a szerzói giát takarítunk meg az ' egy ,.,...e, a!n..i az J== hat<í-rozata ellen nem le- hogy a könyvben minden alá vont személy közös ház- het az egyeztető bizottság- munkaközösségnek sikerült 
,kéznél van". Végeredmény-tartásban él, va,gy pedig a kii- hoz fordulni panasszal, olyan hasznos segédeszközt 
ben űrt pótolt, s gyakorlati J.önélő családtagok javára i6? csa.k a Tvr-ben megjelölt életre hívni, amely az állo- hasznát eléri, mert gyorsítja Általában az látszik he- szervektől lehet a határo- mási szolgálat tudniva.Jóit ösz-
a munkát, segíti a hibátlan l k ,._ t '  --"-l · l l ·la , k ' · szefoglalja. yesne , ,,.. a ar=-u,u mi zat fe ü vizsga ta.t e-mi. ténykedést. bíróság a munka.bér egy A két súlyosabb (áthelye- A könyv nem kötelező ere- _ Ilyen hasznos és a tudni--részének kifizet,ését csak a zés alacso-nya.bb mu:nka- jú hivatalos kiadvány, Nem valók ilyen rendezett halmaza.. közös há.ztartásba.n élő körbe, azo-nnali hatályú helyettesíti és nem pótolja az mind ez ideig egyetlen könyv-csa.ládtagok javára rendeli eibocsátás) fegyelmi bwn- utasításokat, szabályzatokat,, ben még nem látott napvllá� 

eJ.. A külön há.ztartásban tetés esetén ped-i,g a. do!- rendeleteket, amelyek pontos got - mondotta el vélemé-
élő csa,ládtagok tartási gozó már az tgazgató ha- ismerete az állomási szolgá- nyét somosvári Frigyes, Diós-fcooyűket polgári peTes tározata el.len farduJ;t az lat vezetói és végrehajtói szá- györ-Vasgyár pénztárfőnö-úton érvényesiihetik. az EB-hoz. mára egyaránt elengedhetetle- ke. Előnye, hogy a könyvet nek. A kézikönyv útbaigazí- nemcsak állomásvezetóknek, d A Tvr. 21. §. e) pontjá- � Ha fegyelmi ügy1)e,n a tást ad, utal a kérdést szabá- de minden ügyintézó vasutasW IOOlk másodlilk fordula:tá- W tálrsada1mi ll>íróság ja- Jyozó rendeletekre, jogforrá- nak ajánlani lehet, Véleméval kapcsola,tban felmerül az vasJ.aAiot terjeszt az igazgató- sokra, és azok rövid összefog- nyemet a gyakorlat rövidesen a lrerdlés, hogy arz; egyéb címen hoz S!Ú!lYosabb fegyelmi biliv- lalás-ával tájékoztat a kérdés igazolni fogja : a végrehajtó 1 levorut összegek: után fennma- 1 tetés kiszalbására, az igaz.ga.tó lényegéről. 1 ál t , 1 · b fel 

1 radó munikla:bér felét kell-e a Jefo)ytaithat-e toválblbi bizonví- szo g a szmvona a an -
• .., - Az összeállítás mun.ká- tétlen emelkedés várható, ami dolgozó részére kifizetni, vagy · tást kiegészítő vizsgiálla<tot? já.ban mi volt a legMhezebb? a vasúti munka további javu-

P0?;g a végrehajtási tvr . . <1955- Az igazgató 8 napo-n - Igen nagy munkát oko- lásában mérhető majd le. Ta-évi 21. tvr.) rende1kezéseit kell belül köteles hotározawt zott a csak rendeletileg szabá- nácsunk, egyben kérésünk is, alkalmazni, ".agyis a dol� hozni. A határozat meg- lyozott ismeretanyag feldolgo- ho<'v a változásokkal kapcso-
nak munilmbére �O százalékat hozatalánál a társadalmi zása. Kartonszerűen fel kel-

1 
latban készítsenek pótlékokat., kell !k:ézlhez ka,prua? bírósági eZjá-rás sorá-n lett dolgozni a felszabadulás s azt idejében iuttassák el a 

A Tvr. szövegéből az megállapítobf; tényeket és •
, 

óta kiadott összes rendelete- könyv tulajdonosaihoz. 
ifoöootJkezik, hogy a dclqo- bizxmyítékolowt figyelembe ket és meg kellett állapítani, Sz. 1. 

Öt nap Franciaorsziglban 
I l l. 

A SZTRÁJK . ...  

A sztrá;k egységes volt, de sokrétű, színes és módszerei
ben. változatos.. Mindenekelőtt azt a tényt keU l1?17jelentósebb 
eredményne.k elkönyvelni, hogy a sztrájkban vala.mennyi 
sza,ksizervezet -részt vert;t. (lsmereites, hogy Francia.országban o 
szakszervezeti 11Wzgalom nem egysé�, összesen 6 országos 
szakszervezeti központ van.) 

A sztrájk módszereit a hozzászólásokból ismertük mea. 
Az egyik szolgálati helyen pl. felváltva sztrájkoJ.tak a külön
böző szolgálati ágak dolgozói. Egyszer nem ment a vonat, 
mert éppen a 11Wzdo-nyvezetök sztrájkoltak, erre hivatkozott 
a fCYrgalmi személyzet is. Mikor a mozdonyszemélyzet beszün
tette a sztrájkot, ,.véletlenül" azzal egy időben kezdte meg 
a fo-rgalmi szemiélyzet. ,,E:n mennék - mondta a mozdony
vezető - d.e nincs aki indítson, a jelzőket és a váltókat ke
zez;e." 

E:rd.ekes módszere 1,olt a sztrájkna,k a „10 pe-rces mozga
lom", A vonat tartózkodását mind.en állomásoo 10 perccel 
meghosszabbították. A másik ilyen „fogás" volt, hogy minden 
vanatot - beleértve az expressz és tehervonatokat is - 30 
km-es seb�séggel közlekedtettek. Ez a menetrendszerű. köz
lekedést felborította, teljes káoszt idézett eló az érintett vo
nalakon. Ezekkel a módszerekkel - annak eLLenére, hogy a 
vasúton általános sztrájk mindössze 24 órás volt - elérték, 
hogy gyakorlatilag minden nap vala.milyen megmozdulással 
felhívták a figyelmet arra, 1wgy szolidárisak a bányászokkal, 
s emeUett a saját követeléseiket is fenntartják. 

A sikeres sztrájkharc és az akcióegység azt eredmé
nyezte, hogy a francia vasutassza,kszervezet CGT-hez tartozó 
szárnya jelentős mértékben emelte taglétszámát. Ez az emel
kedés azonban nemcsak a sztrájkharc sikerének eredménye, 
hiszen az elmúlt 5 esztendőben annak ell.enére, hogy a vas
utasok létszáma a különböző megszorító intézkedések miatt 
34 ezerre! csökkent, a CGT-hez tartozó szervezett vasutasok 
száma 12 ezerrel nőtt. Gyakorlatilag ma a vasutasok mintegy 
70 .száz, !éka tartozik a baloldali ha.Zadó és a. Francia Kommu
nista Pnrtot követő CGT-hez, míg a másik 30 százalék há
rom egyéb szakszervezet lwzött oszlik meg, 

Nem véletlen, hogy a CGf befolyása ilyen erős a. francia. 
oosutasok között. Mikor a. 30-as években sikerült létrehozni -
ha csak -rövid időre is - az egységes francia szakszervezeti 
szövetséget, a k,ezdzményezők, illetve az egyseget először meg
valósítók éppen a francia vasutasok volta.k. Ezek a haladó 
t-radíciók és- a.z azóta ·elért sike-rek mind a.rra ösztönzik a vas
Uta.3 SZ4'kszervezeti szerveket, hogu ;újból megvalósítói legye
nek az egységnek, .sikerre vigyék az egység ma má-r igen nép
sze-ríi gondolatát. A lyoni küldöttek elmondották pl., hogy a 
második világháború óta először volt módjuk egységesen fel
liépni a többi szakszervezethez tartozó vasutasokkal. (ke-resz
tény, Force-Ouvrier, függetl.enek) és máris be tudták bizonl/Í
tani, hogy a CGT eiképzelései az egyedül helyes elképzelések. 

Nagyon leiloesitő volt a küldöttek va.lamennyi felszólalása. 
Bátran, harcosan beszéltek, mondták el mindazt, a.mit k-ül• 
dóik -rájuk bíztak. Ennek a bátor szókimondásnak a.z sem 
szabott határt, nem zavart senkit a kongresszusi teremben, 
hogy mind a 4 napo-n a kongresszusi terem kapu1ában rend
ó-rökkel. megrakott két riadóautó állt. Nem tudni, vajon -ránk 
vigyáztak-e, va.1711 tólünk féltettek valakit. 

Kedves színfolt:ia volt a ko ngresszusnak, hogy részt vett 
azon a német fasiszták által meggyilkolt ak-kori főtitkár, Pierre 
Semard felesége is. A küldöttek nagy szeretettel vették körül. 
mindenki csak Juliettének szólította. E kis megjeguzés azért 
i8 kívánkozik ide, mert Pierre Sema-rdról elnevezett intézmé
nyünk a.z tszaki Járműjavító kultúrotthon.a. Bizonyára ;ól 
esne JuUettének, ha az Északi Járműjavító „Pi,erre Semard" 
Kultúrotthon vezetósége soraival felleeresné. 

Elöljáróban említett-em, hogy a kongresszus mennyire lel
kes, fo-rró légkörben zaji-Ott le. Ez a lelkesedés a. killföld!ek 
feZSzólalásai során, de még inkább a. szakszervezet vezetói1i,ek 
megválasztásak<>T növekedett. A vezetőket - akik e/})Jébként 
szinte kivétel n.élkül a fiatalabb korosztáli,ból kerűltek ki -egyhangúlag választották ujjá, Minden eg1.1es vezetó neve után 
nagy ováció, tapsvihar volt és konfettit. szer-pentint szórtak fejükre, léggömböket 4.'regettek a. levegóbe. voros zá.•zlóhzt lengettek, Olyan han,gul,at uralkodott, amelyet még a tempe
ramentumosnak nevezett magyarok sem tudnak elképeelnl. A küldöttek felá./.lva éMkelték el az Internacionálét, majd i.smételték meg újra meg újra. Éltették a sznksozervezeti egy.séget, a Szakszervezeti Vílágszövetsér,et, a bék.ét. 

Meggyőz6dhettünk arról, hogy a mi harcunk Francfoországban egyetértókre, támogatólcra talált. hom1 1•�1'.lm Pnnl/1 becsületes francia a haladás, a uocializ;.,,,1.• a béke híve. 
Dr. SopronJ József 



" 

Vasutas csapatok az N B  1/8-ben 
Augusztusban kezdődik a 

félfordulós labdarúgó-bajnok
&ág. Külön érdekessége ennek, 
hogy megindulnak a küzdel
mek a Nemzeti Bainokság el
ső osztályának B csoportjában. 
Ez a vasutas labdarúgó szur
kolók számára különösen je
lentős, his7.en ebben a csoport
baa, töb>b neves labdarúgó
együttesünk iküzd majd a baj
noki pontokért. 

A Szombathelyi Haladá.s 
számára túlságosan erős volt 
az NB I mezőnye. Nem tudtak 
megfelelően erősíteni, fiatal
ja& még nem nőttek fel az él
vonalhoz. A bajnoki tabella 
utolsó helyén végeztek és ki
estek az elsö osztályúak me
zónyéböl. Az NB I ·B talán job
ban megfelel majd a Vas me
gyei vasutasesapatnak, s lesz 
a1kaJmuk arra, hogy felfris
sítsék és kellően megerősítsék 
tehetséges gárdájukat. 

A BVSC 

hullámzó teljesítményt nyu;
tott az NB II Nyugati csoport
jában, bár sokat javulta;c, 
ami.óta Keszei László vette át 
a csapat edzését. Az NB I/B 
indulása a BVSC csapatát is 
nagyobb erőpróba elé állí!(ia 
majd. Az ee-yüttes fiatal játé
kosai számára jó lehetőséget 
jelent majd a tapasztalatszer
zésre az őszi csonka forduJó. 
Bizonyítani szeretnék, hogy az 

Az új ítások 
,,. 

szervezoJe 

élen van a helyük, s csak bal
szerencséjük következtében 
kerültek a 4. helyre. 

A Győri l\lA V DAC 

a Nyugati csoport 6. helyén 
végzett és ezzel biztos.ította 
bejutását az NB !113 mezőnyé
be. A győri vasutascsapat nagy 
örömet szerzett ezzel szur1lrn
lóinatk. Kovács Imre edző irá
nyításával 1959�ben kezdett is
mét előretörni ez a korábban 
nagymúltú együttes. Az 1953-
60. bajnoki évben „utcahosz
szal" nyerték a megyei bajnok
s,á,got. A következő évben má
sodikak. majd 1961-62-ben 
csoportelsők lettek az NB III
ban. Jól megállták a helyüket 
az NB II-ben is. 

A Miskolci VSC 
jól szerepelt az iNB II Keleti 
csoportjában. Az elért harma
dik lhely még akkor is szép 
eredménynek számít, ha figye
lembe vesszük, hogy a bajnok
ság hajrájára kissé „elfáradt" 
a csapat. Bizonyára a holt
idénylben jól felkészül a mis
kolci vasutasok tehetséges 
együttese, hogy az NB I/B
ben, amely számukra is előre
lépést jelent, jobb, egyenlete
sebb teljesítményt nyújtsanak 
majd szurkolóik cb:ömére. 

Reméljük. mind a négy vas
utascsapat jól megállja helyét 
az új bajnoki idényben. 

A szakma ifjú mesterei 
A szegedi igazgatóság terü

letén 181 üjúmunkás i ndult 

MAG'
i

AR VA�UTA!'i 

Zóna, csemegeuborka, rocky sör 

és három falusi gyerek 
A közelmúlitban egy ;iel.enetnek voit.am szem- és fültanúja 

Nem nagy ügy, de érzékeny húrokat pengetett meg bennem. 
Elmondom. Talán seglti nyes.2getni életünk fonákságait. 
A kel.eti-pályaud:vari Utasellátó éttermében fogyasztottam 

a. reggelimet, amikor három élénk, 15-16 éves fiataiLember 
ii.lt mellém. Szüntel,en fecsegtek, forgatták a fejüket jobbra
balra. Igazgatták a. frizurájukat, me,g az ingek gyúi ött gal
lérját. 

- Hát akk,or . • . enni kéne val.amit! - szó! az egyik. 
- Az ám! - így a. másik. 
összedugták a. kocos fejüket az étlap felett, de már ott 

Íli volt a pincér. 
Fülig pirultak. Sehogysem jött .lci hang a szájukon. 
- Kremássan! Talán egy jó kis zónát? - szólt a pincér. 
Egyszetre bólintcttak. (Meg ne lássuk, hogy életükben 

elósZÖr va.nna.k foinyes étterembe n.) 
Néhány perc multán jött is a zóna. Jósz.a.gú -paprikás lé

ben egy-két húsdmab, meg néhány krumpli úszkált. 
- Val.ami sa.1--anyúság is jó lenne - szóltak megint fél

szegen. 
- Igenis - volt a. válasz - és már ott is volt az uborka. 

Nagyokat nyelrek a kis emberek. 
- Valami it.alt? - tette fel a kérdést megint a pincér. 
A gyerekek összenéztek. Az egyik, a. 1,egmerészebb szó-

lalt meg: Három poháT sört kéTnénk! 
- Nincs csak üveges. 
- Csak üveges? - kéTdezték vissza mind a hárman. 
- Igen. Három üveggel ? 
- Nem, csak kettővel - válaszoltak amazok. Aztán jött 

is a sör. Mint az arany csillogott a pohárban. 
Ettek, ittak, koccintgatta.k a kis falu gyermekei a nagy 

városban. 
(Sürgős lehetett a dolguk . . . ) 
- Mivel tartozunk? - kérdezték. 
- KrerrAssan. Fizet! - kiáltott a pincér, és jött a. fizető. 

A gyerekek mozdulatlanul bámulták a fizető pincér sikLó ce
ruzáját. 

- Nyolcvanhiírom-ha.tvan - mondta ki a világ legtermé
szetesebb hangján a fópinoér. 

· A gyerekek egyik pill.anatról a másikra holt sápadtak let
tek. Az egyik elókotorászott egy 100 fOTintot. Ekkor még csak 
merev tekintettel bámult a fizetó pincér vastag táskájába ván
dorló pénz után, de a. maradék néhány forintot látva., már 
újból védtelen, falusi gyermekké vedl.ett vissza, a fertályórá-
1:al korábban még 1,egényeskedő vendPg. 

Könny úszott a szemében. Mintha a játékát vették volna. 
el. Bevallom én is elhűltem ekkora szórösszívíí.ség láttán, 
ahogy eladták, ahogy megfiuttették a jámbor falusi gyer
mekekkel a. zónát, a csemege uborkát é.s a rocky sört. 

- lyf -

1963. JÚLIUS 15. 

- Bővül a vasúti szak- Virágosítással, példás 
mérnökképzés. Az Építőipari renddel és tisztasággal kö
és Közlekedési Műszaki szöntötték a vasutasnapm 
Egyetem közlekedési üzem- Olaszliszka állomás szocla
mérnöki karán 19641 65-ben lista brigádjai. 
megkezdik a vasúti távközlő Prágában é5 Karlovy 
és biztosító berendezések Varyban jártak csehszlová
szakmérnökeinek képzését. A klai kirándulásuk a!kalmá
mérnöki karon a vasúti pá- val a 52egedi igazgató&tg 
lyák építésére és fenntar- KISZ-fiataljai. Október ele
tására képeznek szakembe-

, 
jére újabb csehszlovákiai ki-

reket. rándulást szerveznek. 
- 26 hallgató kapott vég- - Szovjet meghivás ala!)-

bizonyítványt a debreceni fű- ján Erich Suhanek szak
töházban a kétéves munk!'is- szervezeti elnök vezetésével 
akadémia zárófogl.alk,ozásán. két hetet töltött a Szovjet
Négy hallgatót könyvjutalom- unióban az osztrák vasutas
ban részesített a szakszerve- szakszervezet küldöttség-e. 
zeti bizottság. Megnyílt Pécs álwm..á-

Becsületból kit(móre son az Utasellátó lwrsze-
vizsgázott Zorád Lá.s,:ló alsó- rűen feiújított étterme. A 
örsi személypénztáros, aki műanyag festésű falak, a 
elvesztett pénztircát és iga- modern bútorok és „rakéta'• 
zolványt juttatott vissza tu- csillárok reprezentatív kül
lajdonosának. sót kölcsönöznek az étte

- Moszkva-Leningrád kö
zött 160 km/ó sebességgel 
közlekedik az expressz. Az 
első út alkalmával Bescsev 
közlekedési miniszter kije
lentette, hogy a pálya tel
jes rekonstrukciója után ez 
a vonat 200 km�s sebes
séget is elérhet. 

Zánka-Köveskál állo
máson modern fényjelzőket 
szereltek fel. Zalagyömró 
megállól,elyet fénycső vilá
g!tással látták el és az őr
házba is bevezették a vi.r-
1.anyt. 

- 300 km vágányt ítjitot
tak fel tavaly a finn vas
utaknál, 

A Szovjetunió támo
gatásával épített Bagdad
Basra között 542 km hosszú 
vasútvonalon ez év végén 
megindul a forgalom. 

remnek. 
Vasútépítő KISZ-tábor 

nyílt Csopakon. Kéthetes vál
tásban több mint 200 egye. 
temista tölti itt szabad ide
jét és segíti a vasútvonal 
rekonstrukcióját. 

- Nagyméretű elektromos 
jelzőtáblát szerelnek fel a 
Déli pályaudvar indulási ol
dalán. A tábla mindig csak 
a legközelel>bi vonatok indu
lását jelzi majd, a többi 
felirat sötétben marad. 

Körpályát építettek 
Csehszlovákiában próbavona
tok részére. Hazánkból is 
erre a Peclcy�Velim-Po
debra.dy közötti körpályára 
küldik maid kipróbáliisra a 
mozdanyokat é.s a vasúti ko
csikat. 

- Autoanatiku9 
dezéssel ellátott 
csikat helyeztek 
NSZK vonalain. 

hútőberen
vasúti ko
üzembe az 

A hatvani fűtőháznál ered- harcba a .,Szakma ifjú meste
ményesebbé vált az újítómoz- re" cím elnyeréséért. A vasu
galom, amióta Hegedűs Gyula tasnap előtt megtartott vizsgá-
1nCszaki fóintézőt bízták meg kon 1 1 0  fiatal jelent meg, s 
1tz újítási ügyek intézésével. közülük 72-en feleltek meg a 

E G Y  H I VATA L I  K .ó. N YVTÁ R B A N  
- Nemzetközi ta·oosztalat

csere lesz Zalaszentivánon. A 
KGST-országok vasutas mű
szaki küldött.sége július -cé
gén a. gépesített vágányfek
tetés módszereit tanulmá
nyozza majd. 

A számszerű eredmények is követelményeknek. 
tlikrözik a fejlődést. 1962-ben A 13 arany. a 35 ezüst és a i9 újítást adtak be a fűtőházi 24 bronz fokozatú jelvényért iolgozók. Ezek közül hármat r,emcsak azok érdemelnek dic,rszágos kísérletre is alkal- cséretet, akik vizsgámak, hataasna.k találtak. Az idén öt nem azok is, akik felkészítethónap alatt 15 újítási javaslat ték a vizsgázókat. Ilyen munérkezett Hegedüs elvtárshoz, kát végzett például a szentettki arra törekszik, hogy azok si fűtőháznál Ilosvai György 
mielőbb elbírálásra, s ha meg- mérnök. Jól szerepeltek a sze
fel.elnek, bevezetésre kerülje- gedi géptelep, Kiskunhalas á!tiek. lomás, a Kecskeméti Pálya-

A fűtőház újítási m-0zga!ma fenntartási Főnökség, Békésmég eredményesebb lehetne, csaba állomás és fűtőház fiaha Hegedűs elvtárs munkáját taljai. A szegedi fűtóházbol 

A csomagbontó szoba egyik I Sokan megjegyezték, hogy 
sarkában húzódott meg a az „új seprő jól seper". Csak 
BVKH könyvtárának „őse". abban tévedtek, hogy a „sep
Két kölcsönl,,ért sze�yben rél," rövid idő alatt nem szúnt 
helyezték el a hatszáz, többsé- meg és ma is seper 
gében elhasznált kötetet. Az példaadó módon. Nem volt 
olvasni szeretők hiába keres- könnyú dolga. Selejtezett, 
tek, kutattak közöttük, csaló- rendszert vezetett be, új köny
dottan rakták vissza őket. veket kért és 672 kötettel meg
Agyono!vasott, hiányos példá- nyílhatott az új könyvtár. El
nyok, nem rendszerezett mű- sösorban az olvasók visszahó
vek jelezték, hogy a szakszer- dítását, újak megnyerését tar
vezeti könyvtár nem tölti be totta szem előtt. Sokszor lehe
hivatását. tett látni a törékeny fiatal 

megváltozott légkört jellemzi, 
hogy a család apraja nagyja 
számára is vételeznek a dol
gozók könyveket. Az első 
perctől kezdve a szabadpolc
rendszer híve voltam, ez a 
módszer kitűnően bevált. 

„Van még ilyen 
könyve ?" 

Persze, mindez édes-kevés. 
Ismernünk kell a látogatókat, 
műveltségüket, érdeklődési 
köriiket. igényeiket. Igyekeze
tem arra irányul, hogy a kí
vánságok lehető teljes kielégí
tése mellett megismertessem 
és megszerettessem azokat is, 
akik a máról írnak nekünk, 
hogy minél többet hallhassam: 
„Van még ilyen könyve, mert 
ez nagyon tetszett". Vagy ezt: 
.,Ettől már olvastam - elvi
szem." ]!;s jóleső tudni, hogy 
egyre több szocialista realista 
íróra, költőre vonatkoznak 
ezek a megjegyzések. Janko

;obban. támog':tnák a mf!,szaki senki sem vizsgázott, az állo- ,,Uj seprő, jól seper" 
dolgozok. Egye7:> f�ladatai m�l- másról is csak két fiatal. Mi-l.et! sok_ m�n,kat Je!ent_ �eki a ért maradtak ki ebből a ne- De három évvel ezelőtt ör-musza�i _leir'!'so� t1.Sztaza�a, _a mes versenyből? vendetes változás következett gazdasagi szamitások elvegze-

1 
.se és nem utolsósorban az úji- . Hasznos ez a mozgalom, be a könyvtár életében. Ép
tási propaganda is. amiért a 

h:sz a ?ata!o� �anfoly� ker� pen „uborkaszezon" volt, és 
m1.>gyei bizottság elismerő ok- te?.en es egyem �nulassal ke- Nemes Sándorné az új könyv-
le ·u z ·· • k" szulnek fel a probákra és a ' . ve e tüntet,e i. tanultakat napi munkájukban táros, nyugodtan hozzafogha-

Murai Gáborné hasznosítják. 1 t.ott nyár derekán a rendcsi-
Hatvan Sziládi Sándor náláshoz. 

K E R E S Z TR E JTVÍfNY 
Figyelem. 58. Rangj elzó. 59. Mint 
32. vizszintes. 61. Azonos az 58. 
vlzszlntC6"Sel. 63. Utcák keresztező-
désénél található. 64. Becézett nO\ 

Vfzszlnt.es : L Ezért a címért is Skót mérnökiről elnevezett út. 31. 

l 

név. 66. Az amerucaJak tréfás ne-
m
. 

eginduJ.t a dolgozók versengése. SJáger kezdet. 32. HáZiállat. 34. ve. 69, Most folyó inezőgazdasági 
(folyt. a függ. l-ben.) 12. Fejfedő. LY\lk. 86. Fémes elem. 37. Kiváló munika. 71. Í.ndián-mongol nép az 
13. Hindu törzg Dekkánban. H. t(\Zelö. 39_. Negalfv elektród. 41. Ész.a,ki sarlnlidéken 72 Fellobbanó 
Allitt lakhely. 16. Spanyol folyó. Személyes névmás. 43. Kő, táv- fény. 

· · · 

18. Nem tisztázott, 20. Leclbál. 22. irati stilusban. H. Ir�ban hlba- Függll!eges: 1. A vf'l&.intes 1. 
Világtalan. 23. Nemrég elhunyt ki- zott, 45 . . K!mondottc betu. 46. Hely- folytatása. 2. okozat szülője. a. 
váló olasz operaénekes. 25. F.mber- határozo. 48, Torok uraság. ::,0. Keres:,.tényeknél a főangyalok ne
szabású majmok egyike. 2:7. Bet(l- 1 Eródítmény. 51. Romániai alföld. ve. 4. Mindkettő a csontokát" köti 
pótlással Napoleont verő orosz 53. Zúzódás a testen. 54. Hires össze. 5. A.Uami bevétel, 6. Vadász 
hadveT.ér. 28. Erték jelzője. 29. magyar országgyűlés, 56. Előd, 57. lgéje. 7, Salvo tltulo. 8. Távolság. 

9. Kemény:(tő, latinul. 10. Elébe 
rak. 11: Lándzsával fel.szerelt lo
vaskatona.· 15. A kö1tés2et egyik 
fajtája. 17. Alacsony ellentéte. 19. 
Kettőból iesz a duett. 21. Keven 
hab. 24. Sajátságos cslllámlású 

asszonyt, amint maga cipeke
dett, keblére ölelve az új 
könyveket, mint anya a gyer
mekét. 

Nem túlzás. rajongásig sze
reti a könyveket, a könyvtári 
munkát. Hivatástudat hatja át 
Nemes Sándornét, az elsőéves 
könyvtári szakos egyetemi 
hallgatót. Nem csoda hát, ha 
már 1800 kötet sorakozik a 
szabadpolcokon a BVKH ta
nácstermének a!kovjában. 

Módszerről, mun'kájáról 
deklődtünk. 

ér- vichot, Tatait, Szabó Magdát, 
Thurzó Gábort, Berkesit, Fe

..... csak tavaly óta vagyunk ketét keresték így az olvasók. 
itt - mutatott rá a csillogó De vannak még számosan. 
üvegajtós szekrényekre, me-

1
' - Mit szűrt le könyvtárosi 

lyekben glédában, tarkán hi- tapasztalataiból? 
valkodnak a szebbnél szebb - Talán leginkább azt, hogy 
művek. - Aránylag rövid idő a könyvtáros hasonlít egy be
telt el, de a hivatal dolgozói- csületes boltosra, aki minden 
nak felét már ide húzza a szí- lehetőt megtesz azért, hogy 
ve, könyvszeretete. Több vál- portékáján túladjon · hasonlít 
tozást vezettem be. Ilyen pél- a pedagógusra, aki' eredmé
dául, hegy az előjegyzési nyesen nevel; és egy kicsit a 
k?nyvben kért művek beérke- politikusra is, aki mindig t-ud
zesekor telefonon közlöm a ja, mit, miért kell tennie . . •  
könyv rendelkezésre állását. A - SZI -

A szerkesztós.ég üzeni 

Benedek Tibor, Szilád! Sándor 
Szeged, Pintér LaJ06 Vácrátót, 
Bognár Károly Tapolca, Kiss La
jos Alsó6rs, Marosán Pál Debre
cen. Murai Gáborné Hatvan, Boldi
zsár Gy-uj,a Békéscsaba, Takác,; Bá� 
lint Záhony, Leitl Ferenc Pécs: 
Leveleiket la.pup_k anyagához fel.
használjuk. 

Tóth Antal Selyp, Réz Jen6 
Szekszárd: Levelüket illetékesek„ 
hez továbbltottuk. 

Szekeres Tibor Szeged: VeI'6e 
sajnos, nem alkalmas köz.lésre. 

Lakásc:sere 

Kétszobás, J. emeleti utca.1 
MA V szolgálat! !alcásom elcserél
ném 1 srobás. fürdőszobás nem 
szolgálatira. Erdeklódnl 18-00 óra 
között 169-838. teleíonszámon. 

- Elcserélném Bp. XV., Rá• 
lcospalota MA V telepi 67-es vég
állomásnál levő konyhaket"tes, ál
lat1artá61 lehetöséga komfortos, 
nagyméreta, 36 Ft. lakbérfi laká
somat XVI. ker., Erzsébet ldrály
né út környékén kisebb méretű t&
nácsi lakásra. Cím: Hajdú Jenőné, 
Bp. XIV., Mimóza u. I. 2. Erdek
lö_dni lehet: 12-17 óra között. 

&IAGVAR VASUTAS 

Felelős szerkesztő: Gulyás J�no1 
Felelős kiadó: Szabó Antal 

Szerkesztőség: 
Budapest VI .. Benczúr u. fJ 

Telefon: vároc;i: 424-lBf. 
üzemi . 89-77 

Terjeszti : a Nénszava tapldadó 
Vállalat 

Budapest VTI.. Rák�czl 61 54 
Szlkra Lapnyomda 

kvarcféleség, féldrágakő. 26. I. �V\,'V\N\,'\fVV\,'V\N\,'\fVV\,'V\N\,'\fVV\,'V\N\,'\fVV\,'V\-'\J\,'\fV,V\,'V\N\,'\IV'V\,'V\N\,'\IV'V\,'V\Nlo'\<Mfl 
JustinJ.anus római császár hadve
zére. 27. Délameti.kal indián tör
zsek. 30. Testrész. 33. Ilyen SZÓ Is 
v-..n. 35. Piros, németül. 38. Ko
márom megyei kö:zség. 39. Jean 
Babtlste (1753-1800) Napoleon tá
bornoka. 40. Latin hármas. 42. 
N6! név. 44. Elelem. 45. Fürdőszo
ba kellék. 47. Falatozó. 49. Meg
történt do.Jog. 50. Az építészetben 
gyakran használt tekeras. 52. Nép
szerG sport, névelővel. 55. A Dél„ 
e.!rlkaJ Allamszövetség egyik tal'

tománya. 60. Francia terrorszer
vezet. 62. Román pénz. 64. Gerle 
közepe. 65. • • • Antonio, város 
Texasban. 67. HangtalanuJ. néz. 
68. Kimondott betü. 69. A. L 70. 
Etelizesítő. 

Bekllldend6: viszintes l. és ffig
göleges 1. sorok. Bekfildési batár
ldli: augusztus 10. Az ellizll ke
resztrejtvény helyes megfejtése: 
Termelési tanácskozás. Szakszet'" 
vezeti taggyatés. 

Klinyvet nyertek: Salnls Mária, 
MAV forgalom Kaposvár. Ifj. Hru
bl József Szerencs. Kórház köz 2. 
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MAGYAR VASUTAS 1963. AUGUSZTUS 1. 

A bizalmiak tekintélyéről A vigyázatlanság Kinek, meddig és milyen összegű táppénz jár? Tekintélyt ,  megbecsülést el- r elsősorban a bizalmiakhoz I áldozata i 
sős?rban min��� i:�ját maga I forduljanak. A bizalm_iakat pe- 1 Füzesabony állomáson július j A Magyar Vasutas április jebb 60 napig - táppénzt kap-

, 
követő l. vagy 2. napon belül szerezhet maganak Jo munka- 1 dig al1hoz, hogy a szoban for- � . 

t· , ·ál·b halá'os . '-i és május 16_1 számában hat. következett be, vagy ha a val, helytállással, magatartás- gó ügyeket az illetékes szb- �i��en��eli
s 1 :J:.e� �n baleset�t 

I 
tájékoztatást _ adtunk arról, Gyermekápolási táppénzre a mun kaviszonya legalább száz-sal. _Aligha lehetne ezt ,.hiva- , tagokon keresztül intézzék. szenvedett Kaprmyalc Istvan hogy z uzemi balesetet szen- mostoha és nevelőanya is jo- nyolcvan napon át fennalk,tt talbol" biztosítani. De a szak-

, 
Ha a bizalmiak és az szb-

l N 1 • k é ke1·eso··ke'ptelensége a rnozdonyfűtö. a debreceni fű- vedett dolgozókat milyen ösz- gosu t. eve oanya gyerme ·- s a . .. , szervezeti bizottság sokat se- tagok megkerülésével mindent töház dolgozója. Az utasítás , szegű táppénz illeti meg. Most ápolási táppénzt csak a!drnr mur,kav1szony megszunesét gíthet abban, hogy a biza!- a titkár intéz, akkor ez óha- és a munkásvédelmi előírás I arról adunk tájékoztatást, kaphat. ha a gyermek edes- követő harmadik és a tizen-miaknak tekintélye legyen, tatlanul az aktivitás csi>kkené- ellenére kiment a mozdony te- hogy nem üzemi balesetes 
I 

anYJa meghalt, vagy a gyer- ötödik nap közötti időben kci-nagyobb szerepet kapjanak az séhez, a helyi szaksze1vezeti 
teJ·e·re e·s annyu· ·a meo-1,,o'"zeli- . dolgozó keresőképtelensége rnekéről nem g_on_dosko_dik._ vetl,ezett be. alapszervezet életében. -<let sorvada'sához vezet. A t,·t- , .,..,. 

Tá · 1 e1·eso"ke' ptelense·g 
� 

tette a villamos felsővezetéket, 
1 

esetén milyen összegű láp-

,
• . Az a dolgozo __ is , tapp�nzi-e ppenz a < Törekedni kell arra hogy a kár végül is radöbben, hogy 

hogy áramütés érte. pénzt, mennyi ideig kaphat. 1ogosnlt, aktt kozeges_zsegi _ ok- idejére, a keresőképtelenség szakszervezeti bizottság lehe- bár vannak segítőtársai, mégis- . . . _ 
, . . ból (ragályos betegseg miatt) első napjától számított leg-tőleg mmden ügyet a bizal- csak egyedül dolgozik. . MmdnyáJun:k_ sz_aimara fa.1- Allam_unk am�ak a _dolgozo- foglalkozásától eltiltanak. feljebb egy éven át jár. Egyes miakon keresztül intézzen. A szakszervezeti munka dalmas, hogy_ isme\ egy vas- nak, aki betegs�g� miatt ren: 1 A dolgozó táppénzre álta- esetekben ennél hosszabb ideig Szakítsunk azzal a sok helyen alapja a. kollektív vezetés a 1;1tas dojgozó es c��dapa es�tt des foglalk�na�at folyta�ru 

! lában akkor jogosult, ha a , is részesülhet táppénzben a még élő módszerrel, hogy az · kollektív munka. Rendkívül áldozataul a . vigyazatlansag- n":m tudJa. tappenzt a�. '.!_'.ap- munkaviszonya alatt lesz kere- dolgozó, pl. tbc-s, üzemi balszb-titkár maga intézi el a I fontos ebben a bizalmiak sze- nal<. az utas1tásellenes _ cs,el�- penzt k_ap az_ a . dolgozo no ,s, sőképtelen. Bizonyos esetek- esetes. hozzá forduló dolgozó ügyét, 1 repe, s ha van kellő tekinté- kedetn':k. A debreceru ftJt<;>haz aki 1 ev_esnel fi_atal�bb be_teg , ben akl;;or is kap táppénzt, ha Egy évig sem kaphat táp-holott az ügy természete lehe- lyük, szavuk az alapszervezet dolgozo1 mely megrendulessel gyermekenek apolasa miatt már a keresőképtelenné válás pénzt az a dolgozó, aki a meg-tővé tenné a bizalmi bekapcso- életében, akkor bizonyos, hogy ve�k tudomásul ezt a szo- nem dolgozhat. I napján munkaviszonyban nem betegedését megelőző egy éven lását is. szoros kapcsolatot tudnak tar- moru hirt. Az egyedülálló dolgozó nő I áll. . ., . belül már táppénzben vagy Szoktassuk. hozzá a tagokat, tani a tagsággal. _E_z a . tr�gikus e�et is . szol- az 1_2 éves kor közötti gyer- 1 A mun�av�szoi:r megszune- kórházi ápolásban részesült, hogy ügyes-bajos dolgaikkal Kocsárdi Tibor gá!Jon _1nto t_an';llsa.gul mmden mekének ápolása címén a 
I 

se után tappenz J_'.'r _a dolgo�- tehát előzménye van. Ilyen 
1 dolgozo �zamara. Na_g_v,obb gyermek 2_ életévének betöl- nak, ha a keresokepteJe1;s�ge esetben az előzményt az egy 

elővigyázatossággal. koriil_te- j téséig még további _ legfel- a munkaviszony megszuneset évből le kell vonni és a még 

Még egyszer az érettségi vizsgát tett 

fiatalok szünidő alatti betegbiztosításáról 

i kintéssel végezzük munkan-
____________________ megmaradó időtartamra jár 

kat. ' táppénz. (Pl. a dolgozó 1963. 
1 Marosán Pá.! január hó 1-tól beteg. 1962. 

11 
Debt·ecen u· j 1nu"v·e)o"de's'1 otthont a,1attak Záhonyban I évben 60 napig �órházban volt 

J és etalatt láppenzt 1s kapott, 
La,punk előző számában té

ves értelmezésre a."i{ot adóan 
jelent meg az iskolai tanul
mányát befejező (érettségizett) 
gye.rnnekek nyári szünidő alat
ti betegbiztosításáról szóló tu-

A vasutasnapon Kossa Ist- lomáshoz a község középpont- ' akkor 1963- janu�r l-t�l . (S65 tett). a betegségi biztositiű ' 
ván közlekedés- és postaügyi jában épült. J!Jy lehetőség nyí- -60. nap) csak 30� naptar, na-

szolg�ltatás�ira az_ éret_tség! 
1 

Sokba kerül a felületesség miniszter adta át rendelteté- lik arra is, hogy azt - első- Pi_g Jogo_s�l� tápp':nzr�, amely-ViZ.'lgá.t kozvetlenul koveto sének Záhonyban a vasutas sorban mozimúsor idején bol vasrunapra tappenzt nem 
augusztus hó 31. napjáig jo- 1 Gyakran előfordul az a hí- dolgozók új művelődési ottho- nem vasutas dolgozók is láto- kap.) d 1 • , , ., . , 

k ··'t h k lta tá' 1 b h '!l k · aathassák A o gozo ..,_ppenzene gos ... , a a gye rme e r - a, _ og-y .. egy�s a oma�o on nat. _ , · alapja a megbetegedést meg-sáról a dolgozó gondoskodik, ! fele�otlenul, te,v_ese,n veszik fel A 300 szeme!yes, szmpaddc_il 
A csaknem 2 

minió fori ntos I előző három hónap állandó és dósítás. • 
A javított szöveget az aláb

hlakban közöljük: ,,Az a gyer
mek, aki iskolai tanuLmányait 
befejezte (érettségi vizsgát 

és a gyerm,eknek havi 250, az aruk'!t- Kulonosen s?k b°:' fe__lszere_lt nag�termen kl-v�l 
, é

pítési költséget a vasút és a változó bére. vagy napi 10 forintat megha-
1 

v�n a ka beldobok feladasa ko- k?n
h

y�t':r: ol
k
vasosfo?t• -tza�k�- Művelődésügyi Minisztérium A napi táppénz összege az ladó ke resete vagy jövedelme 

rul. 
• • 

ri !',yisef}e 

l
"

d

s:1;o _ ga 3
� · k

a 
'! � vállalta Az otthon berendezó- egy napra járó bér G3 száza-

nincs.'" A felvevő raktarnokok es gozok mu,;e o es,. szora ozas1 . 
- 1 . k 6- - . •alékos táppénzt / málluizók nem nézik, hogy a igényeinek kielégítését. A mű- sét a szakszervezeti központ 

I 

k
e a

_-
0 s�a-

, kabeldob megfelel-e a fnvar- velődési otthon közel az ál- 1 biztosította. a�
-

az a vasutas dolgozó aki-
,

1 

levélen szereplő méretnek, ____________________ net ninJs 2 évi megszakítat-

Kitüntetések a vasutasnap alkalmából 
n�::ics-e ra�ta sérülés. En7!-ek 

I lan munkaviszonya, kovetkezmenye, hogy a _cim-
I I  I k ,  

b) a munkaviszony megszu-

„Kiváló vasutas" kitüntetésben részesültek 

zett v6:_llalat a fuvarlevel�e� Tíz éve üresen á ó a as nése ·után bekövetkezett kere• sz_ereplő 1800 m m  nagys':gu 
• • . . . sőképtelenség esetében az 1 kab�ldob helyett nem t•e_sz, ,át 

I 
Szinte hihetetlen a címben ' raszorulo dolgozok _a :i:ius.ko_lc1 egyébként táppénzre jogosult 1 a tenylegesen fllladott, e? er- szereplő megállapítás. de ya- 1 igazgatóság II. osztalyat, mm_ - i:asutas dolgozó, Szücs József ellenőr Komárom, B. rendező pu .. ·rankó Lukács Imre k 1600 á I , Ki6s Mátyás vez. fömunikamesiecr, műsz. vez. főellenőr, Debrecen ft.h„ e�ett , .. m71: nagysagu, r

. 
• 1 lóiábain így van , A Hatvan;-: denko� elutas t:l5_t kapta.11;. Meg c) a javitó-neveló, mlJ:nk��a Szajol, oro= László vez. kocsi- KJ.-;várt János int. vnsutasszak- adasul se rult kab_eldobot. A t !-

1 

Füzesabonyi Palyafenntartá.st ' azok 1s, aktk !l'asban kotelez- , ltélt vasutas dolgozo a 3avitomester. Diósgyfü-Vasgyar, Kiss Je- s-zen·. köspont. Bodocs Géza műsz. ta ,iege ?"en_d�z!'nnt_ az. hogy a Főnökség v. pályamesteri sza- 1 ték volna 1;1agukat, hogy rum-
1 

neveló munka időtartama ;�i���1}���=�/rp• ;';'Js1. � f.!k�/"e1l,_�?,_�y.lJZ
o/Jt°, vasut karteritest fizet. kasza pályamesterének ket- kor felszóhtják őket, azonnal alatt. Fó11., Bálint T1bor lclügy Pecsi 1-1um�ák lStván músz. föfelugy Egyesek lelkiismeretlen szobás szolgálati la.kása tíz év I kiköltöznek az említett lakás- Az a dolgozó, alti ugyanan-

,g„ t
z
�, Fe� 't��f�tá';;": f�- 1Bpítés!d.r1nr,/á���ri ��: mnnkája így nemcsak a nép- j óta üresen áll Kál-Kápolnán. ból. nál a munkáltatónál két év óta fc:;

z 
,;ez. ��érnok, Vasúttervező v�z

e 
��ás, c�léd szertár., Só· ga;::daságot, �e maguka� a �as- , A szakasz;kezelő pályames- Hogy meddig akarják még megszakítatlanul munkayJ-UV , csei.movszk.i Ferenc mús-z. ío- vegJártó Gyorgy munkamester, utas dolgozokat is kárositJa. 1 t . ·· t h . . b lakik em üresen tartani? Harom évig, j szonyban áll. az egy napra Ja-ell€:nőr, ]!IP-Js,eleti pu., �ak.ács S�onibatbely .  dr. Fehér Mihál_y Uzem, jutalékunk alapjából I er s_aJa aza an . • n 

amí.g a jelenlegi pályamester ró bérének 75 szazalékát kap-Zoltán mu!>Z&k:i vez. főellenor. Há- fotan. GySEV„ ser,ke András vcz. vernek e/ igy gyakran jelen- 1 tart 1genyt a szolgalati la-kas- 1 • d'"ba , ul . to· _ 
1 

Ja ta· ppénz címén ,'1<.l-4, l!:;ber Józsel szalone.<:.--ter, Sárospaitak f1.h .• Hor- � "" . n) ug lJ nein , on , e:; U 
1 • • • v&. pályamesrer, l\hskolci &p , vál.l> .JanOIS músz . .  mt. Gyór,. Pft,, 

1 
tos osszegek. ra. , da el nem foglalJa a lakást. S A 75 szazalekos táppenzre.. Főn . Fülöp Gábor m=�- int. De� j Molm,r_ Pál f/!feiugy. �k,•. Jj., Uglyaí Sándor Hiába keresték fel eddig ké- ha annak is sajat háza lesz, jogosultság szempontjából receni J.g., Almási Sándor vez. fo- ü\', Lászlo Lorand musz. ,otan. 

k l 1 .. l . 1 , ,_,_ • , • bb? . 1 ·t· ti k kell tekin-murul<a:mester, Hódmezővásarhe!y Ar agviz.,sg. Főn .. s6stol Pa! műsz. Mis o c relmü:kkel a akasra nagyon ,s hat a-O1 meg tova . 
I 

megsza H a _ a�na _ Pf-t. T1ha.nyi
. 
Lajoo vez. főmunka-

1 

főlns. Sá 
. 
.-toraljaúJhely Fft., T•

. 
l<?S I ------------------------------ ten

. 

1 azt az 1dot, amelyet athe-rr.ester. Pécs. Móritz István felügy. Gyula felü.gy_ Bp. ig .. G_er�ely Jo-
1 

lyezés m iatt nem tudott a d'?l-AJJ<a. Mészá!ros _Kárody_ főmt. KPM ZS_!>! musz. f6lnt. Deb1 ecen, _Ép. 
POZÓ ugvanannál a munkal-111 , Abonyi Gyorgy fosza..kmester, Fon . Bereny1 Lászlo mOS2. fo1nt. "" 1' I' , ,, . ,,. J •• • Swlno.k Jj. uv.. sza·bó Józsej I l{PM J. 7., s,.ö!lósy Mihaly musz. ,  

MUVEK ES ALKOTOK 
tatonál eltoltem. ha a munk�-müsz. fő.int. Bud.ape,,'t-Krisztina- vez. föe!l. Celldömölk Ep. Főn0, 1 könyvének adatai szerint a ket városi P.rt. Főn .• Nagy &ind

. 
or tó: 1 Nagy Feren<: vez. mO?.donyfuto, 1 

munkaviszony között' egyetlen tnt. Bud.ape.,-t. Keleti pu., Sz.epeSJ Pecs ftih. .  Ko\·ács Jáno� mt., t • k •t ,  • Já.n<b felügy. ózd, n. Kovacs Im- Közp Számviteli Fón., Olajos An- l napi megsza 1 as sincs. re int. Berettyóújfalu, Lan- JV[j- dor műsz. vez. főelle�őr. Ferenc- · 
, . . , . . _ . Megszakítatlan a mw1kavl-hály műso:. vez. íóell. Sfe_ged Pft0, va_roo _fth. , _Botyan&&ki Karoly fő- , A XIII. orszagos vasutas 

I 
Het_ olaJ�estm�t áll_Itottak lany. :1 �-� eves Horvath Ida. �zon.v akkor is, ha a dolgozó BaJ Kár_oly vez. kocs

ó 
1ren<1,z

fő
o, m,. Sze�edi �..'!;;, dr1/l· JUct1�!'t'he

J
lyl I képzőművészeti kiáll ítás meg- ki Toth Janostol. Megalltunk A keprol, amelynek c1me I MA v munkaviszonyát akár sa• N=agykam:z:sa Molnár J zsef - Denet;. tan .n.s-.1.'ü. .L u l.a6Z a� . . . .k •tt p,o · ít 'k" Ö •p •d · k" r· · l A int. szombathelyi ig., Verebély, nos ,.ez, _szakmes:t, Kitér6gyártó j n.i-:!tasa al"kaim:ival nemcsak a • az �gy1 . eJo . •: _ .... ya.J<LV o „ e�• ; v1 am 1s 1u moso yog iát maga, akár a M V: fel-IsWán müsz. tőint. Ha.tvan-Sal_gi' űv .. Bárany Istva.n mtisz. int. , muve<kkel talalkozhattunk a ·  a kep c1me. Derekig mez(telen a nezore. mondással megszünteti es a föft,f��<tlt��tf�!�,kt�t, �r 

s��t;!1yGt�n.:;:�- �'� l N_yugat� pályaudtiar kultúnrá- 1 fé?'iak dol!?znak a síne_ken. A _ Öcsi szo-m.széd kisfiú. és nolgozó _ újból . a MA V-nál hemán felügy. Bp. Déli pu., Nyirkoo F"!'en.c mt1sz:. Jnt.0 S_rol�ok f1.li . • , rotermeben, hane:1' alkotói½· s�.mgazda_ii:sag ellenére is egy- tényleg olyan, ahogyan lefes- 1 lyezked1k el ug)'., _hogy a két József müsz. ellenőr, Miskolc fth„ Mualcov Sulard fofe!üg�. KPM k&l 1s. Persze a muvek „besze- seges a kep hangulata. j tettem Szegényke nagyon el- munkaviszony kozott egy na-��án
���Y

f�:m��ie:,1"éi,��� };;;ó 5'rk�e�';;;;./f�ct��i�-:. desebbe�·-.. voltak._ A_ művészet I - Ezen a ké:pen _a /orrós�- fáradt: amíg m.odellt ült r,e- pi meg�zak(tás sincs. . . taszabolcs Bálmt Dez,;ő músz fel- vez főellenőr. Püspökladány f!h., tiszteleterol, a srepseg, az élel ban végzett nehez mnn/;;at kem _ mesélte Ida Mindjárt 1 75 szazalekos tappenzre JOügy. szeg� ig., Kassai K�rol� Nagy Anilrás vez. fóe_ll. ;;za.kszer- szeretetéről beszéltek nem hi-
1 
akartam ábrázolni - jegyezte azt i elmondta h

. 
ogy

. 
nem fes- j gosultság sz

. 
empontjából szük-mas-z főint Pécsi Jg., Szendre� vezet, Baranya megye, b,-,ousága, t , k - - " • • k a! ,, T · th Já 00 • · J-'t ti k v· Frigy·es !öint, szakszervezet Bor- G�'l•Ja1 László irodavezetl?, Duna- va �sos epzomuveszei n • me,, �- n : _ .. tő, hanem grafikus szeret ne seges megsza ,I _a an mun _a 1-s >:l. megyei b;,,<>ttsága, �ótér :ró- újváros ft.h., s,=ányi � . .rw.seJ ig. l<:0lasa1 . _ . . . , _Ér<;zzuk. ez s1kerult, hisz a lenni.  A gimnáziumban a 

I 

szonynak az alabb1 1;setek_ben zser músz. fotan. Vasuttervezo h. Jl:pf1-és1 Gép,elep, . Jz� -IaD<?s Szembetűno
. 

volt a 'k,alhtas I keprol valóban árad a forró- nyelveket szereti a legJ·obban figyelembe kell venm az 1pa-nv Tóth Ferenc vez. s-aakmestet csap, vez. clömun.'<as. Kaposva� té zd . k"f • , ág · . ( - ak" k 'kedelmi J\'l.agasép. Fön., Takács Lajos fő· Pft., Wittman ReZISÖ ellenőr, �u: j 1;1aga �g�a?a, '.' 1 eieres- 1 s · · öt szovjet és egy német kis- I'l • musz 
, 

1: eres _ • int. Bp. ig., Turcsik János tőmoz- nakesz• Jj. UV., Szaloc21 mód sokretusege, es az ember- lánnyal levelez Gyengéje a mezogazdasag1) tanviszonyban donyfú,5, Hámán Kató Uh .. e.seb LaJO\S fófelügy. KPM I 8. , Szmolka ábrázolásra irányuló ősz.inte és Csa/.ádi vo,iás matemati-ka · 
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'f'mi�• is,�f nem is sikertelen törek:'.és. Az . . 

. 
a) �a a tanvisz?ny befeje��-�n.-.Xt"" LaJos ellenőr, Kl&ku.n_!él· vez. főellenőr, MátészaLka Pft., �a- alkotások java a képz<?mGvé- Nagyék. számára családi ese- - Kis!1;nyo_� . �zo-n,;batlti;- se_ u�an a dolgozo_ m.egszakit� egyhó-.a, Geresd.l István ffilJ!SZ- pás -Lászlo :r6int. KPM I_ Vasut- szet mai. modern eszközeinek mény is volt ez a kiállítás. lyen, a 3armüiavito muterme- nelleul itgyanannal a munkalin;;,�,;;',i';'z"

á!ii,��i- ���1.;_"�".". :��� 8l�:?i�fr. t'?!ki Jf°o'\i.� felhasználásval készült: kellő Nagy Lajos miskolci menet- ben t?nul raj�ol11.i _és f!steni ] tatónál marad munkaviszony
�orta István föfelil�Y- vasutas· Szücs Bertalan munkás, Záhony mértéktartással, a köze1ihető- irányító „Nő könyvvel" című - szolt Hon;ath Jozsef uzem-

I 
ban, 6z'á.kszervezeti közpor:'t, dr. Marót átrakó, Bíró Lá=Iö főlnt. Gépia- séo-re i rányuló különös figye- festményéért a harmadik díjat lakatos, aki elkísérte lányát a b1 ha a tani:iszony· megszű-Lászl<> főtan. KPM I/2. varga De- vitó �oszertár, Horvát:h Lajos l�mel kapta, nyolcéves fia, Nagy kiállítás megnyHására nése után a dolgozó úgyneue-zscJ mt1sz. fain<. Ház.kezelő Főn., műsz . . fomt. T�KF, Szabo Miklós . . . 'd . . I t 

. ed" . . . t k pott . 
tt k"h l - . l k ··z m n-Trecska rmre fófelügy. Bp. Déli int. zahony, Csoke Antal föfelügy. H1ányol3uk. hogy az t en is s van P 1g raiza1er a 

Fi elemre méltóak mis- 1 ze . i e ye,esse eru . u Kocsis:wlg. Fön., Pásztori :rstv.'.in BVKH, Veres Fere.:1c műsz. int. , kevés vastitas tárgyú alkotast tárgyi jutalmat. 1 � . a . :. lcatnszonyba, s a tamnszony müs=. főtan. Fatelit6 Uv., Kovác,; De�recen Ép. Főn .. _Tóth II . . �o- i lá.ttunk a tárlaton. A bekül- - 1\'álunk családi vonás a I kolc1 Csaba Katalin graf1k�1, befejezése. valamint a munka
Wzl,, ellen
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dött művek között több volt rajz és a festészet mondot- a budapesti Ho,-váth Istvan viszony között a heti szokásos Bvru/'= fánct';,:';ez. 1öiiin�: * a vasutastéma. Ezek többsé- ta Nagy Lajos: - Velem „Oreg apó" című olajíestmé- pihenőnap (vasárnap) ki'!é!e• kamester, B;,, Nyugati �u ., Kozá1 A élebreceni csuk!� villamos- génél azonban a művészi szín- együtt nemcsa1< a fia m., hanem nye. Gomola József „Fűtőház" teve! egy nap, megszakitas<i 
!t;;':"
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i="��.;";l
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m��r!:'tán!1. ';;f.[�bi
er=! vonal fogyatékosságai m_i>:tt _el kis1!,inyom i� szenvedélyes ra;- című, nagyon mozgalmas fest- sincs. . .. . . kolcl ig .. HoI"',át.h György "..ez. 1 zó-k „Kiváló vasutas" kltünte

. 
tés- kellett tekinteni a kiáfütastóL wlo. Ugl)_ latszik, van tehetse- ménye, s ugyanezt mondhat-

, 
. Ha a _dolgoz? tobb betegsegi sz<.k.mester, Székesfehérvár f,,h., ! ben részesültek: Fogadjuk el tanulságul hogy ' gük hozza. . , _ . • . b1ztositasra kotelezett munka-Szabó Lenke ,r. _ vez. KJ.s,'<u,n11a1as, j B:harr Béla m. felűev.. Ki5'! . .. , "be g , bb �üg d ! Mondják·  az alma nem esik nank sok mas keprol es szo- viszonyban dolgozik táppénzé-Pandur István fomozd. íuto, Dom-

1 

Zolt�n m. f6int .. Tóth Györ�v v. a JO"li O n na yo on . · , . , . L • borról i parművészeti tárgyról k áll' ·t · · '1 , bóYár fth .. VásárhelyJ Ernő müsz szakmester. Buza László ,·. szak· 1 szükséges a szakmai tárgyu mess-ze a faJatol. Nagy a3os . · • . . . . ne meg . ap1 asana az eg) es főtan József,•árool P
.
It., Tófa1,1 mesJer. Hu_sl Józse

. 
f euenör, .. alkotások-hoz is . . .  

1 
is

. 
,,őstehetség"-ként kezdte és 1s: Feltunt a k:allltas _e_gyetlen 

I 
fog]alko�asokban . _megkeresett IBtvan int. Bp. Nyugati pu., Hajdu Miniszteri d,csérmben r<esze,ml, 1 é\"ek óta szorgalmasan tanul nevtelen alkotasa. Teli utca- munkabereket egyuttesP.n kell LáS!Zló vez. szrukmest Miskolc tek : Csiha Sándor ellenőr. Léva; 

A / "d , • •· · k 1 · · , á · f , ] b · 'l'BFF I. Tóth Gyula ln:t. Debre- j Zoltán ellen. ór. :z e so IJCIS sz_aks„zer::e:"etunk . �1s_ o ct reszlele_t abr zo!. Nagyon szep. 1gJ e em e venn1. _ ceni lg., Szabo Ferenc m\.\sz. f�lnt. Valamennvien a D�brecenJ Ja,·- 1  1 kepzomuveszeb 1s.kolaJaban. Kár szegyellenl. 1 Papp Andr.ts Kecskemét Pft. Rákos Bela !omt. múJavitó UV. dolgozóL A festészetben a 39 éves Képei különleges szint és stí-Tá.polca. Győn Józ.sei munkamest. 1 1 • • • • , , • Dun�úJvárosi Pft„ H<Jn•_áth J�cl 1 - • • - 1 Tóth Jáno,, nyerte el az első lust kep:1seln<:k a . k1_all�_tason. 
vez. !�ellenőr, Csömöder-Rá

KJ<a: Csapa' óvf ém helyett műanvag 

I 
díjat. Déli pályaudvari dolgo- l lvlodernseguk es kif�Jezo ere-

�r�
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.i'óz�

os t�?l�� C
e
rJt 11t bJ J zó. jegyvizsgáló. 1 JUk nagyon megkapo. 

Schweitzer Jakab ellenőr, Hldép. A Szov •etunióba.n a omeli - Mióta fest"? 1 Kecskeméti István 31 éves, Főn . Gedeo
uv

n Bela f
ás
őmé
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rnök,
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��;.1: 1 

f"t"h ·z 3 --"ke · • , 
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fog- - Hat éve szerettem meg a ferencvárosi vasutas. 12 művét kolct Jj. ., Tam za or j „ o a m,e, ,w 1 " eve 
f t .  t t 6t . id sza 'll' , k . F . tbe . ügy. KPM l/8„ Romhányi Lá�z!ó , lalkoznak mozdonytolattyú- 1 es esz':. e , az a �i1_ en _ • 

1 
a itottak t. estesze _n _ma-

ellenőr, Vác, perge_ József musz. perselyeknél csapágyfém és I bad idomet ezzel tolto-m - v�- sodik díjat nyert. graf1kaban f?
teJúgy .• 

Kele
D
ti M

5úsz3!L 16
K0,�:!'. ma·s szii•esf„ntek helyett sz'n- laszolta Tóth János. - Utazas ő nyújtotta a legtöbbet. Nyok szo!g Fvn., ezs �• 1 • � 

' 1 k"" b · ' l h d ' f ' · 1 · Ö 'll · sz•kmestet· :Miskolc TBFF, ozs- tetikus anyagok alka./.mazá.-sá-
1 

oz en ts nu,gamna or om a eve est es ra.1zc, . mar na o 
váÍ11 Lajoo_'tan. Debrecen! lg., Bie- val. vázlat.füzetet. A minap _is ked- kiállítása is volt. Amikor meglll< J:'ál musz .

. 
e
u. Békés

á°5
a
�l f�• ! K<1.pronból készített tolaty- vem lett vol na megh11zm a kérdeztük, miért szereti a 

'f,,;;-;i�lf:· ��k 
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��bert 
e
,;:űsz: tyúperselyeik kitúnően bevál- vészfék�t . .  - l,�pzőmüvészetet, kérdéssel 

int Bp. Ep. Főn . ,  Pako sandor J tak. Ezzel -eddig 30 OOO rubelt - M1ert? valaszolt: rníisz tan Vasuttervező űV., dr. . H . t ll ·0 Juhász Béla fötan. Jogügyi Hiv., takar,tottak meg. -:- o�y a vona mega 1 n, 
1Vagy úr a szenvedély MaUcó János fölnt. Debrecen Jj. l Kutatásuk arra irányul, s en raJzoUwssak. A Balaton 

uv. Végl1 Vince vez. főellenőr, hogy a mozdonyok va,lameny- partján, a nemzetközi úttőrő-J
f;fz

n
?/

m
f;., PJ��{c�'\i!�/�1;�: 1 nyi kopás,iak kitett alkatré- tábor mellett robogtunk el _a - Miért szereti az i�zákos 

�e0.' fö�Úenőr Bp lg., Fodor Lajo• szét - amennyiben azt a gyorsvonattal. Nagyon szep ember a bort? • 
rnüs,c íöenenör, Kisterenye fth-, technikai igénybevétel lehető- volt a sok színes zászló. a sát- Hiáha, nagy ur a szenve-
�e'/�; D\'i:
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m
�s��

s
i!'Ji /g::f- vé teszi - kapr�nrétegg_e! mk a fá� '!latt. s a napfé1�y- 1 dély . . . . . , 

ügy: Békésc_:ab,,. _ ,·onalfon .. var- ' vonják be. Már !'ias vasuti ben la.bd:ál:_O gyerekek. Amint Reme� kis portreval h1vta 
ga József musz. foint. Szombathely 

I 
üzem-ek i.s erdeklodne k  a go- lesz rá idom, oda utazom és

j 
I fel magara a figyelmet a matPf, Harmati István ,1,an._ An

Rák
y��� melie-k kez�ményezése iránt. megörökítem ezt a képet. rózblúzos szombathelyi kisli-, Ba.Iogh Gyula e.i..;.,enor, 

János 



1183. UOUSZTUS 1. 

Az elmúlt é�ekbcn a szo
cialista munkaverseny - a 
dolgozók kezdeményezésének 
eredményeként - uj formák
kal gazdagodott a vasútnál i 
A szocialista bngádmo,.ga:om 
mellett e azzal együtt a .,Szo
cialista munka szolgálati he
lye, vállalata, üzeme. muhelye" 
c,ímért Indult mozgalom rövid 
Idő alatt nepszerúvé valt a 
vasutas dolgozók körében 1s A 
mozgalom fcjlödésct. széles ko
ru elterjedcsé a szocialista 
brigádmozgalom m€ i;erosöd<2s 
nagymértékben e'ó-egitette. 
Célja a szocialista b ,gádok 
hármas j za\(Ulak m ·a!o
sítása, nagyobb kollektívak, 
pzdasági egy, ge m re cib n 
szocialista módon d-Olgoz.ni, · -
ni. gondolkodni. 

A mozgaJ,Jm eddigi tapasz
talatait felha zna va, zak,zer
vezetünk elnök�l-gc - fi;;ye
lembe rnve a SZOT it'ányel
veit - e versenyforma főbb 
tartalml é� tormal kövc•e!mé
nyeit az a' bbia.n: ,,erint fog
lalja össze 

I. 

Hol és milyen feltételek mellett 
túnék célul a cím elnyerését 

A Vasutasok Szakszervezete Elnökségének 

irányelvei 
a ,.Szofialista munka szolgálati hrlyr. Viíllalata. íllf'me. műhelye·' fimért indult mozgalom frjleszttistirr 

lalatok. igazgatósá;;o>< 
rületén i 

Mészáros Pálni Kiváló doleosó Jelvénnyel lr.ltilntetett laka· 
ri&ónó zorcos manlr.ával &arija rendben Breld- · Iváncsa-állo
más felvételi épüle&elt. 

3 

1 Úi rakodógép az NDK-ban 
Az ,\"DK t·as1it}án ü=eme 

hel11eztek egy mozqéknnu és 
gazdas<lgos Diesel-mozdnnyt, 
amelu a vagonok be- é, kira• 
foddsát is elt-égzl. Az S tmi114 
-•t•lyú rakodómozdnni, telen• 
kópoa darugfmmel t.'4n fel• 
surelve, am.elyn.el. m•lködéséf 
a moz-dom,vezetó fü1kéjéblSI 
le•1et iránuftanl. Ler,jobban lá· 
dá.le, hordók. l>á'-tík és tami· 
IVok be- és k1rakoná,,1„a ha.,z, 
flá.lhot6. 
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Olyan helyeken, ahol már 
egy ízben tartottunk minta 
üzemszemlét és ook hibát ta
láltunlk, az újabb szemlén már 
eredményről győzóél:hettünk 
meg. Ehhez az is hou.ájárul, 
hogy az illetékesek tudatában 
vannak aill!l&k, ho.gy Yissza
térünk a hiányosságok febzá
mo.Jásánall< ellenőrres�re. 

A tapasztalatok 

hasznosítása 

Kevés a kocsi Dorogon 
Legjobb szeneink közé tar

tozik a dorogi szén. Fontos 
nepgazdasági érdek. hogy mi
nél többet tudjunk belőle szál-
1itani a felhasználási helyekre 
Legutóbb, amikor Dü•og állo
máson jártunk. nem a megszo
kott kép fogadott bennünket. 
Az iparvágányokon alig „lé
zengett·· néhány kocsi. 

210  helyett csak 50 

rartala11 szénelfátás elofeltéte- gű állomásokon. mint a doro- 1 le a kocsik gyors kiiirítése. gi, a munkaerő-vándorlás meg- ' 
Nekünk keU em·ia.tt kapkod-

1 
gátlása céljából is nagyobb ' 

nunk . . .  Mos.t a kocsiintéző- gondot kellene fordítani a vas- . 
séggel beszéltem. A 3474.-es 

I utasok bérezésére, a szociális 
szerelvény má r eljött Rákos- helyzet javítására és a lakás-

A barangjelzés ma még nem felesleges 
rendrzőröl és hozza_ az ü7:es hián�• enyhítésére. Sok a fiatal . . . . ,· 1 

. • .. . .  .. " ._ • • • • . .. kocsikat. Komá.rom bol 1.5 el,n,- vasutas Dorogon, aki csak Az utóbbi evekben �k Hta al�tt mind „tobbszo_r fordul 
I 

szefugg�ek':t fig, elm�n kn ül 
dult ide egy iires szereli:ény. azért igyekszik a bá.nyához, . merült fel a !1ar�g- es ezen I eJ_o, !1-ogy a ko?Jekedo vonatok hagyYa o_nkenyesen Ja�ak ':!. 

merr o_tt  lakást ígérnek, a ·  belül a menetJelzesekkel kap: r':szere nem adnak_ '."ene(Je�- _A _;enl! _pel�� esetébe:i_ - �s• 
Nem a vasút kedvtelése vasutnal erre még ígéret sincs. 1 csola1ban. A hoss7.an folY_o �t. F

.
1gyelmen k1,\ ul -��g�_-

1 

�� 1 1\ a_n fen�1aJ Ha_1masker 
vita lezárásaképpen az i!lete- Jak, hogy ez ma meg kulono- a!lomas felelos�ége meg akkor 

Mindez egy csütörtöki na- Júniusban 65 irányvonat , kesek úgy döntöttek,  hogy a se:1 az €gyszer�bb dol�ozóknál is. ha a menetjelzé.s adásának 

_ A kocsi/uány most a leg- pon töiiént. Tanulságosak az I távkö?J.ő berendez.éseinik fej· milyen fontossaggal b!l'. j az elmula�ztása j,agszabály 
nagyobb problemank -. ezzel ilyen kocsihiányok a szállító- A törzsgárda helytállásának j lettsé:gének mai fokán a ha- Ime eg,· példa ' ,Július a-én 

I 
szerint nincs is okozati ösbze-

íogadott Sebor Ferenc állo- felek számára is. A dorogiakat kö·zönhető, hogy Dorog állo- ranggal adolt jeJ?Jések ela,·ul- Kádárta megállóhelynél levő függésben a bekövet:kezett baJ
má�főnök. aki n<éhány hónap ,  is arra figyelmeztetik. hogy az ' más a gondok és nehézségek i tak. útátjárón b("követke7..ett súlvos , esetteJ . Véleményünk szerint ·a 
híján. 25 éve vasutas. - Múlt annyiszor kért, és rés7,ükről el lenér.e _is jól telje�íti a_ t<;1;- I Az állásíoglaJ.á.<ban nem ki- l 

kimenetelű balesetet meg,;:lő- i ,·�súton belül; folelősségre ,o
éjszaka má r megállt a szén- megígért vasárnapi rakodás �ét. ,Jui:ms.�an �ldaul 60 _Jol mértékben az is szerepel ját-

1 
zően a sorompót kezelő tér- 1 n �s ne� mar?dhat el a �osztályozó. mert csak 50 ko- nem a vasút ,.kedvtelése·', de k1hasznalt uány,onatot tovab- szott hogy újításokkal bebizo- / közőr mindent elókészíteU az balysértes miatt csruk azert 

csit tudtwik adni .  és még 160 a kocsiforduló meggyorsi1ása bítotl&k Ferencváros, Hatvan., , • , . - 0 
• sem. hogy ebből az esetből is 

kel'-iie. A brt'kettgya'rban már szemponti'ából igen fontos do- Sel1JP és Rákosren.ae, ·  f 1 ·  nyitottak a h
.
ara,ng.1e>lzo b�ren- r· 1802-es számu gyors,·onat za- kul l , . 

k. "' • -0 e e. , , k "zemeltetésével kap . . . , o va ne mzza meg sen t 
a fcldre /cezdték rakni a bri- log. Nem hagyható szó nélldil az oe=e u .. . _ . : vartaJan menetenek b1Z!oslla- a vállát, ha olyan munka el-
kettet, pedig egyébként ott iS 1 - Ugy látszik, a bánya m,ír állomá_shoz vez_ető. ..n:f;1te!(Y ���i!�� koltsegek feles.Jege, s�ra. Csak � sorom�t _ ,nem vég?..ésére keiiil sor, amely ko�sira termelnek. Az ilyen tan ult a kocsihiányokból és 150 meter hosszu bekotout a!- 1 zarta le abból az utas,tasel le- mar megszüntetésre van ítélve kétszeres rakodás csak növeli jövő i,asárnapra ten·ezik, hogy lapota sem. A �AV-szállítn�á- ' Egyoldalú magyarázat nes gyakorlatból kiinduh-a, ugyan, de idő előtti elha.,<>yása 
a költségeket. teljes üzem mel dolgozik a n,yozfs teher?_uto1 ezen a göd- 1 ho"v azzal ráér a menetjelres 5úlyos következményeket von-

Elmondotta 87 állomásfőn_ö� szénosztályozó . . �Z. ilyen igy�- ros �ton tud�ak csak �eg��ze- A folyó é,·i 24_ sz. Hivata- elh�gzásáig. hat maga után. 
azt is, hogy az el�ő negyede:'' kez�tnek csak orulh�t a i:asi;t lftem l_l r�k��':t. U�y !at�z1k, _a 

l los Lapba n meg is jelent a ! A mi - természetesen szub-
lemaradást már potoltak. s le- --:. Jegyezte meg az alloma�fo- rossz utbol ll}en ke".� :S. eleg 

108267/1963. I 8. A. sz. Végre- 1,em indok a mulas::túsra jektiv - vég.1<:övetkeztetésünk 
•b dben mennek a • nok ahhoz, hogy megserillion a f ti t"- h f nyege en ren . . 

1 
. 

·1n tt , b, t • i hajtási Utasítás amelynek ha- ! a en ese •=u az. ogy en111-
dolgok, ha mindi_g ideJeben Nemcsak az időnként fellé- , �za 'i/ , f!,e['- 1: 0;'0, vk

a·�-��� tálybalépésével ' elkezdődött a Tévedés ne ec.sék. nem men- állt volna a való zínúsége a kapják a „K"-koc,;1kat. pó kocsihiány. nehezíti Dorog a!-u:
e 

at�ok·�· a -
k

;- "/ar e . tet I haran";elző készülél·ek 
.
hasz- teaetni akarjuk a mula•ztást baleset elmaradá�á.nak, ha a , l ·rodában állomás munkáját hanem a si J gyzo on11v esw emia · ""' ' · 0 -

m t· l '•t J dt ' k  ln Talalkoztun< az 1 .. .. ·, . . . . · . Sürgős szükség va tehát a nálatának fokozatos megszün- '  elkövető sorompókezelőt, mert ene Je ze, ea a vo a. 
Sii.kulai Isti·á n vonalfonokkel vonal atepttesevel kapcsolatos .. . ,  . , 11 

tetes' e . . . , Ebben az esetben pedig a be-. . 1 1 f .• 11 -ok ,;áaánvzár és a munkaerő- 1 bekotout megJavltására. j · a mene!Jelzes adasa, vagy an-
ko"vetke tt bal . t l 'ál 

. 1s Eppen e.e ona . • o , . .. _ • • A . 1 t k t f' 1 k . , . .. ze ese 1a, os es · � . , k kocsi
hiány hiány is. A múlt honapban Konnyu ezt mondam. De k1 \ .. resz e e e .. 1gye 1;1en 1- nak elmula_sztása mncs ossze- súlyoo sérülést szenvedett ál-m-;;;lt A�el::.1s;:dt a 3489.es például  !0 kocsfrendező hiány- , v�gezze, el. és ki állja a kö)t· 

1 
t·,ü1; hagy\

. 
:a_ eb-ből a Vegreh_aJ- függésben a sorompók kezelé- dozatai egészségben to,

.
·ább él-. , · 1 lesz terv- zott az allomásrol. segeket .  A KPM azt mondJa, tas1 Utas1tásbóJ maradandoan sére előírt szabálvokkal. De hetté'· ,·olna a &zabad < <>ában irany�onat . 911 nem hogy ez a ' t  t • • ám csak anny· m t .-t J „ t • " ' ,a„ 

tel ·esités! Ahol csak t,aláltok Most is emlegetik azt a má- , , z u a .ana�, a I en a a _rnz u- nem mehetünk el' s.zó nélJtül saját hibája miatt ko!'látozott 
nyitott kocsit.  küldjétek ide. jusi nappali műszakot, amikor tana�� ez_t ��m lsmen el �zf da_tba, hogy a „h.iranme(zéSf, olyan jelenség meHett - mint oorompókezelő vasutassal Dorogra. De ne feledkezzetek I csak a kocsimester és a tola- mon 

Á.1
a. Ja\, ta��a meg az u_ a 1 11!1':; feleslegest megsz�n.te- a menet 'elzések adásának el- együtt. 

k d ·1 , Ebszőnybá- tásveze1ő i·elentl·ezelt szolaá- a I\I V, ha kozlekedni akar tik, Hogy ennek megszunte- J Is-AteJ "'k . ké "'k l meg To O ro es · 0 ra·ta S m 'g ta ·t v·ta •A-< el k f 1 A- mulasztása - amely rendkf- ""' JU es rJu · logy 
n áröl sem! _ szólt. majd le- la_tra. a 9 kocsirendezőt hiába , )  : , . . 1 ... .1

„ 
ez a .  

0
1 , 1 """"".. a vo_nato • or;a 'l;'<•uak . .. . , • " . a fennálló szabályokat még ak-

t�te a kagJ
.
·lót. Felénk fordul-

1 
varták . Ugy kellett ,•isszaren- kar�';'1te,sre_ kol�Juk a nepo�z-

, 
egy uJ szab�Joz.asa lep életbe, \ uli módon mag.a�an hordja kor is tartsa be minden.ld _ . eajeoyezte: _ Ez a vége. delni őket a bányától. meg a �a�a-� pe:'�t. !31zonyos, az ut- keveseket erdekel. A tapasz- a balesetek veszélyei. Sokan ha azok idejétmúltsága nyil--;;! r::e;;. ;ak ilÍ.k ki idejében a fűtöhtztól. ahová a jobb l<ere- 1 E;P1tE;s kHizeto1;b �enne. Ezt talatok legalábbis ezt mulat- nem várják meg a vitás kér- vánvaló is _ egés.zen azok 

kocsikat. Sok t·állolatnál nem ' seti lehetőségek miatt akru:tas ertsek meg az , l!etekesek! ják. 
I 

dések végleges eldöntését, ha- tényleges me.zs,;ün1effséig. 
aka,·ják nie!?él'teni, hogy a za- 1 átmenni Az olyan ipari jelle- l L. .J. 1 A helytelen 6zemlélet hatása nem a körülményeket és ös.z.. Fehérvári József 



JNI. AUGUSZTUS 1. MAG\1.\R V ASUT A5 

Az élüzem címért folyó verseny tapasztalatai 
és további feladataink 

Tájékoztatás l A Marxizmus-leninizmua 1 Esti Egyetemén végzett, illet- f ve haUgató elvtársak érdek!ó- l désére és kérésére tá.jékoztatá- l sul kivonatosan kö::öljük a. i Az MT---SZOT 102211961. kitüntetésre, amelyek a. cél- delkezések:" 4. pont 2. bekez- I\f<l{Jyar Forradalmi Munká.B- I txI. lS.) sz. együttes határo- kitüzéseket nem teljesítették.) dé ében foglaltakat:  ,.A felül- , Paras=t Kor1!1ány 17'.1953. � zata alapján - a MAV Verer- Egyes Igazgatóságok és me- vizsgá.latnái a célkitu.zesek ér- • (VII. Z.) számu rendeletet. i 
1,azga-tósággal egyetértésben gyei bizottságok a javaslatok- tékelésén túlmenően figyelem- 1 • 1; .  § . J 
- s.uibályoztu.k a szocialista I nál nem mérlegelté megfe!e- be kell r:enni a szolgáJati hely _ .. l. A P?rtf?i.skolan állam � munkaverseny irányitását, a lóen a balesetmentes szolgálat egészének fej/.ód.ését, az ösz- v,zs�a lete:e�l szerzett ok: � l . · · , __ · 1 · 

ell't · · t kül. .. .. •· • k .. .. 1 , k „ Leve.et, va:.amint a Budapesti 1 tenne est tanacs..:vzaso cat es a asa , - ono,en a pruya- s-".s o:u menye ,, egy_uttes : Pártbizottság ,\.farxizmus-le- 1  " verseny szervezését, t·ala- fenntartasi szakszolgalat terü- merlegelese alap3an. _ _  To�ább.a 1 ,iinizmus Esti Egyeteme két- � mint a munkaversenyben élen- 1 letén. Bár ez nem kizáró té- az 5. pontot, amely .1umondJa, : ét:ei szakosított tago=atán ok- �  járó dolgozók és vallalatok nyezó a sorrendiségnél és a 1.  hogy: . .,a . szolgálati helyek • tatott t:alamennyi szakágból f kitüntetését és jutalmazását. elb1ral�ná1 azonban feLtétlen eredme11yeit ev kozben . is fi- á.llamvizsga letételét együtte- � 
(1962. evi 1. 6Z. Hivatalos Lap.) ' figyelembe kell venni. g!'e_lemmel_ �ell kiserm, az I. sen tanúsító oklet:él _ k.épesi- ! Ebben határoztuk meg az 1 · /\z a ta_Pa?z_!,a�at. hcg7 . az felev befeJezese utan ertekel- tés szempontjá.ból _ eU11enér- � 

s 

Megnyitás előtt 

a Dunai-finomító állomáson 

é!üzem címért :folyó ver.;eny él_uzem cel-k1t�ze,ek _ 1elu(",z.:'- m kell a szo1galat, helyek ték1! a fóiskolai oklevéllel. � 
19ö2. é"i célkitüzéseit is. Alap- galatak?r a= ert_ekelest '!'.e�f�� munká}á.t, melyról jegy::ó- 2. Azok, akik pártfóiskolai � 
vető változás volt, hogy a cél- 1 nem mmden_ eset?e_n rogNitl . könyr:et kell feli:enni. A cél- tanulmányukat á.llamvizsga te- � 
kitüzések nem félévre, hanem j helyese_n . a Jegy::_okony_velcbe_n �itúzéseket. az 1. félév_ben leg- t,étele :nélk_ül fejezték �e. _az 1 egy évre szoltak. Az volt a tö- a te-".�lLást. A c_imek adoma- Jobban tel;es1to szolga.lati he- a llamnzsganak letételere � 
rekvésün'· hogy az élüzem nyozasanál pedig c.,aki, a lyek t:ezérigazgatói elismerést 1 1966. június 30. napjáig je- � 
címért f�yó vei en..v igawd- jegyzók_önyvekben. foglaltakra és pén=jutalmat kapnak.'' lentkezhetnek, és annak leté- �  Dunai-finomító a neve a Százhalombatta és Frl'<i kö7.i;H 
JOO a nisút éves ter,·éhez és leh_et tam�szkodm. A :;zo!ga- Ehhez kapcsolód k a,: 196,1 teléi;il szer::ik meg a föisko- 1  épülö új állomásnak, melynek feladata lesz az épillö Dunai annak teljesité,ét, Llet,·e túl- l'.1-l� rnz1;to,.; ':'gy része szubJek- évi 1 . sz. Hi\'ataio., Lapba·J� lai_ okl�.veUel egyenertékü. ok- � K�olajip_ari VáU_alat _üzem_ei_nek k!szolgálása. A Diesel-mozdony 

telJ'esíté;ét seo:tíGe. En·énvt tiv1tas� _ki•�dúl, a ci,ak a megjelent rendelkeze a véo- 1 let elet. . � mar olaJszerelvcny erkeze et vár Ja. ~ ' mag o t J t . . ' . 0 1 A rendelet 1963. július 2-an � 6zereztünk a csomóponti él- ; _a iga1.a_ 3 Ja. . rE:lrnJta 1 utasftas kleg-é,z1te.se- lépett hatályba. � üzem c1mé11. folyó vetclke- _Ezen a s_emleleten feltetle- kent, hogy „a riuut, caomo- � 
désnek is, bár még ma is ...-�n- nul valtozta_tm ke_ll, mert az ponthoz tartozó szolgalati he- ------- � nak -e!.lenzoi e ven;enyformá- il:i,en Jelensegek fe�ezoleg hat- lyek kiemelkedo eredmények 

L •,, � nak nak a munkamora!ra, a do!- elérése eseten egyedileg is re- esz VI any � · gozó:· aktivitására, a munka- �zesii!hetnek vezérigazgatói el- � 
Reális célkitűzések versenyre. ismerésben." Lentiszombathelyen � 

Összhangban a tervekkel , A vállalások a feladatokkal Július 2-i számunkban „Csak � Az elmúlt es,ztendó tapasz
talatai a.t.t mutattak, hogy a 
célk.itűzesek r ali ak voltak. 
Kifejezésre jutott benne pa.r
tUil!k VIII. kongres:;zusának 
határozata, amely '.kimondja, 
hogy: .,gazda.sa.gi tet:ékenységünk vezérló elt'e a gazdaságouág folur..ása, a termelékeriység emelése, az önköltség c1ökkentéae." Ebböl következik. hogy a .zolgálati ágak szoros együttmuködé!'ére van 6Zükség a,: a:apelvek valora vál tá6ához. 

legyenek összhangban 10 méter vezeték kellene" cim- � Az 1962. évi tapa ztalatok mel közöltük Markos József � •.. 
alapján hataroztuk meg - a 1 , , ·J., h • • ,. . � t 

A va ·útm,,k mmteg)' 2.2 eve.et arro og:i,· ffi1,e1-t ,<e- � vezér�a.z.gat.ósággal egyetér- sík L \' b th l · 11 · , 
tésben - az 19ti:l. évi élüzem tonnárn! több árut kell el- en iszom a e Y mega o- � 

oélkitúz.éseket. (1963. é,i 1 . sz. szállítania a masodik félé:vben helyen a villany bevezeté,e. � 
a tervezettnel. Haszna· !j-uk fel A szombathelyi jgaz.gató.ság � 

Hivatalo Lap.) A celkitúze.. zzel kap l tb k"  "lt > az élüzem é; a ,,szocialista e · e O a an ozo <?, > 
sekben az a törekvés jut ki- hogy a villany ockapcsolá.sa � 
fej�e. hogy a lehetó leg- szolgálati hely" címért folyó r.

éhány napon belül rnegtörté- � teljesebben öss.Zhangban le- �rs::.yt a telje 'ités elösegí- njk_ Amint írták, a feladat � gyen a vasút 1963. évi teri:é- I - · t l! A ,.szocia!-i.sta bnga· d." és a nem o �an egyszeru. amm azt � vel, a.z igazgatósági versennyel Jevelezonk o. d lt U · > .,szocialista szolgálati hely'' · .,on ° a. gyanu, � és ösztönöuön az egé z L'a3úti betongyám.ma.l. ellátott vég- � hálózat terr:teljesitésére. címért folyó verseny \'asútra fes�itó .,A" oszlopot kell fel- � Az igaz.gatósagi verseny I. YonatkOZÓ irányelveit a ,'Ha- állítani. áramméröket kell fel- � Az élüzem címért folyó ver- negyedévj értékelését a zord gyar Vasutas 14. é,; 15. szúrná- szerelnj meg!elelö mérőszek- � eeny eredményei igazolják a idójarás miatt fel kellett füg- ban közöltük. Megjelentetjük rényben és vezetékcserére is � célkitúzes.;� helyessegét. _1962- gesztenünk. az élüzem címért azokat a 4. sz. Tájékoztatóban szükség van. hogy zavartalan � �en az elu�eni celkituzeseket f_;olyó versenyt azonban nem, ! ;:f,Yegy�n��t����r.�:eJ� legy':n majd '.1 .megáll<? áram- 1 611 .szolga.lati hely es vallala t mert az éves viszonylatra ,·o- «&• ellátasa. A 'kiVJtelezes.i mun- � Ul1es1tette. I natkozik. Az igazgatósági ver- jában lesz azt ianulmanyom.i I kálatok elvegzésére a zala- � 
Még jol>ball segithette rnlna senyre biztosított jutalom&z- és felhasználni ver,enyszer- egerszegi 

fűt
ő

ház ez év majus � ez a ven;eny a , asut ten·eine.k I szegböl az igazgat�ok a Yezö munkához. 20-án kapott megbízást. � 
teljesítését, ha a gazda,,agí és zord iclóben pé'.damutatóan Java�oljuk, hogy az ,$azga- � 
mozgalmi .zen ek évkólben I helytall t  dolgozókat j utalmaz- tóságok a megyei bizot ok- -- • • ■ - � Jól működnek a Jelzöberendezések - állapítja meg Ka-is aktívabban tamogatjak azt. ták. Itt hivJuk fel az érde.K�,- kal egyet�rté;ben - a kiadott • .\ 11.ivaíalo1t Laphól � kucska István váltókezelö kapcsolásai nyomán Korpos György 
A címek odaítélés.ének kóze- tek figyelmét. hoizy az élüzem iranyelvek alapján - oktober I állomásfönök. 
Iedtével u<>yan e0yöntetú célkitiizesek a zord idójaras 31-,g tartsanak szocialista bri- A Hivatalos LBPbol a s1..ak zer- � 
harcos ,,ce::-senyszelle;i•• ala- ellenére t•altozatlanu1 ené- {lá.dt•ezetói értekezl.eteket, s ott \"ezeu biZo•tsa„ok e,, a dolJ!ozok � r J?ve:mebe .a1tnhuk a kóvet.kező-- � kul ki a cím mindenaron való nyesek. Továbbra 1s a.t eg� ismerte,,sék az irányelvekben ket: . � 
megs.zeueseert. A cunek ado- ten é,· teljesitményeit ketl loglaltakat. Készítsék elő az 28. szambol: 119 021 !963. 1 !. B. � 
mányo:u.,;ara tett Ja,·aslato.k- figyelembe venni. irányelvek alapján az 1964. \rkepie,;1 es kalku:actós munka· � 
ban meg· &ok a szubJ'ektivilu�. Kü!ön ala' i,z;eretnénk huzn1· évi Yállalások mega!apazott< · körben fo�,alkoztarott dol�ozok f . . . . . -a- kéoes,tése. � (PeldáuL a debreceni igazgal'ó- az 1962. évi 1. :,z. Hivatalos J'['.1't _és a tenev sikeres bemdu- 29. sztmbói : u9 006 'HGa. AT. D. � aáa 8, a bud1pesti 7 olyan szol- Lapban megJeient végrehaj- l�t. I MAV kezeles,,ben !evő eoO;ei .e• � c,4la.ti hel·yet jai:a=Zt elüzem tá:."i utasitas ,,Alcalános ren- Kö•�azdas•-' zt··1 1 bontasábó, vts zanvert hasznait� 

Utazás Svédországban 
/. 

..,. ..,.. o a y. ttglákra tgeny bejelentese. � 
� � � (Egyebkent a.z egy fóre esó e nergiafelhasználásban negyedik � a 1.:ilagon.) Gépipara főleg exportra termel. _'\ifezógazdasá.gi, fa- � es papíripari gepei, hajói - és ami minket is különösen érde- � ke: -: t:illamos- és diesel-mozdony gyártasa rendkívül fejlett, � a 1.·ilagszinrnnalat jelenti. E:pület- és szerszámját, cellulozet � tóbb millió köbmétert, illeti:e tonná.t termel és e:rportá.l. i 

A Svéd Vasutasok Szakszervezetének néhány alapszenezeti vezetóje 1962-ben hazánkban járt. Látogatasuk viszonzaleíra meghívták a magyar Vasutasok Szakszervezetének háromtagú küldöttsegét. A viszontlá.togatasan kfoúl uta::ásu n.k azt is celozta. hogy • sved. s;aks=ervezet ve:etóivel kapcsolatokat teremtsünk, megismerjük azokat a körülményeket. amelyek között a st·éd. t>a,utasok élnek. Ismerkedjünk, barátkozzunk. keressük azokat • kapcsokat. melyek összekötnek. 

Ez a ga::dagság azonban nem „magától" jött. Két fontos � ténye:ó kellett ho=zá, E két tényezó nélkül minden természeti � adottság hiába való. Ezek: a szorgalmas munka, és a munka � eredményessegét megórzö tartós béke. A svéd ipart, bányásza- � tot, közlekedést b me:ógazdaságot magasfokú gépesítés és � Talajt egyenget a földgyalu. A kép elöterében Pusztai Jáautomatizálás jellemzi. Az üzemek többsege kitünően szerre-�  oos kábelszekrényt szerel az egyik higanygözlámpa oszlopára. =ett (erre meg t·isszatérek). a munka termelékenységének igen � magas fokat érték el. Ezen a szorgos mu nkán alapszik a meg- � lehetősen magas életszínvonal is. (És még mennyit·el lenne ma- �  gasabb, ha az igen jelentós tókés profit is a do!Qozókat szol- �  
P�n � Utunk talá.n legmaradandóbb élménye t:olt. hogy a wéd t:G&utasokat h ezek az ér=ések töltik el. Ha vannak is félreértések, elleni·élemények, azok nem a jóakarat. hanem az ismeutek hiánya n, t:agy inkább a ,.félre tájékoztatáson" alapulnak és nem kerül nagy fáradságba eloszlatásuk. Korábban ket·e

aen, ma egyre tóbben jönnek hozzánk St:édországból, élénlcillnek az államközi és kereskedelmi kapcsolataink. Oszladozik a „Tschikósch", .,Fokosch", ,.Gula�ch'', .,Pusta" I\1agyarországrol alkotott vélemény. (Ezt ószintén meg is mondta a göteborgi fútllluíz fómérnöke.) Azért persze megkérdezik, hogy t,an-e nálunk tehén és ismerjük-e a tl)rtát? (Igaz. hogy ezt a kérdést a svédek többsége is megmosolyogta.) Uta:á.sunk során - ha nem is a kutató alaposstigái•a/ -meatsmerked.tünk szlüntalan emberrel, szakszervezeti t·ezetővel, államférfival, városi és üzemi i·ezetókkel, vasutasol,kal és más szakmabeliekkel. \1eglá.togattunk városok!Jt. üzemeket, vuütt szolgálati helyeket, swciális és kulturális létesítmén11eket. E látogatásainkról. svédországi élményeinkról. benyomáaainkról szeretném tájékoztatni e rövid irás keretében a Magyar Vasutas oli:asótáborát. 
Ahol 150 éve nem volt háború A svéd i;i.,zonyok. állapotok ismeretéhez s=ü.kséges egy néhány dolgot elorebocsátani. St·édország területe 450 OOO négyzetkilométer. la.kossága 7.5 millió. Hatalmas ország. a déli réueken rurúbben, éazakon egészen ritkán lakott. Természeti l'cincsekben igen gazdag. Kimeritlletetlen fában. A t•ilág egyik leg1obb t·a.aércéi:el rendelkezik. ólom, réz, hornany és uránbá-111/ái gazdagok. Sok száz kilométeres partvonalon kiná.lja terített asztalát a tenger. Ga.zdag orszcig és e gazdagságot megta"ultdk jól felhasználni. Svédország ma Európa egyik �gfejlettebb tókés l)rsz:ága. Az orszá11 nemzeti jövedelménel; több mint 85 azázalekát az ipar. a bányasuit és a kereakedelem adja, alig több mint 10 százaléka kerül ki az eguébként Igen fejlett és jól gépeaített mezóga zrfo•ágbó1. Fe.1lett gép. és vegyipara jó alapanyag iparra éa olc,ó - 90 százalékában viri - energiára támaszkodik. 

A SL-éd gazdaság megerósödésének és a jelenlegi színvonala � eléresenek másik fontos, a:: elöbbit·el azonos jelentőségű, egy- �  mást kölcsönösen f�ltételezö és igénylő tényezóje a közel 150 � eves beke-állapot. Az 1814-es kieli békekötés óta St·édorszá:; � 'tem viselt háborút. Agyús.:ót csak a nemzeci ünnepeken, vagy � a király-i család ü nnep_ei,1, fogadások, esetleg flotta-látogatáso'k. � alkalmából hallanak. Ugy az I. mint a 1l. világháborúban St·ed- � ország semleges volt. Mindkét háború idején élénk kereskede!- � met folytatott a szembenállo felekkel. A h.adiszállitások nagy � nyereséggel zarultak. Ezen kivül a si:éd városok, falvak sértet- � �ey':r�;:�ft�ltak, a nemzeti L'agyon nem pusztult, ellenkezóleil, � Svédország jól példázza, mit tesz a szorgalmas, békében � i-égzett munka. Természetesen a jelen korban, a tömegpusz·.icó � fegyverek korában ez a semlegesség illuzórikus. Ennek tudata- � ban van a svéd kormány, de a nép is. Ezért választják po!iti- � . . , . kájuk alapjául az aktiu semlegességet, lényegében a béke.; � Meg esak Ideiglenes felvetell epülete van az állomásnak. A együttélé�i. ENSZ-beli állásfoglalásaik, a nemzetközi kérdések. 1 ,·égleges épüle& helyén még markológép dolgozik. megítélése, a minden oldalú és megkülönböztetésektól mentes 1 kereskedelmi kapcsolatok fenntartása - eg11mas mellett á.ll a 1 parkírozó helyeken a Moszkvi.cs és a Merzedes. a Skoda és a � Renault, a Wartburg és a Fiat - ezt látszik meger6sitent. 1 Svédország természetesen . kapitalista ország. Ebben rejle- 1  nek azok az ellentmo11dások i.s, amelyek az ors;:tig gazd•so'li 1 és politikai életében adódtak vagy adódnak. Senki sem tud.ta i még például logikusan megokolni - és t:éleményem szerint l nem is !ellet - hogy a háború alatt az egyébként semlegessé- i gét deklaráló kormány miért küldött egy idóben önkénteseket � a ná.c! barát finn kormány megsegítésére, engedte átvonulni j területén a hitleri csapatokat Norvégiá.ba. Nem d.Ll öaszha.ng- � ban a kormány proklamációja a tömbön kívüliségr6l azzal a. � ténnyel, hogy részt vettek a Marshall-tervben, illetve veaznek i az Európai Szabadkereskedelmi Társulásban. (Igaz, hogy ez a. 1 társulás nem túzött ki célul agresszív politikai célokat, mim a.z i Európai Közös Piac, sót egy kicsit az ellen. de jobban NT/flaat- i Ném.etorszag térhóditiaa, gazda$ági behatolása ellen alakult.J I J. 1 (Folytatjuk.) Folyik a fllldmUDka u lparvqáayt kUéninéL 



Képek a va su ta snap i  
sportü n nepség rő l 

A BVSC labdarúgó-csapata az osztrák Strum Graz együt
tesét látta vendégül a vasútasnapon. A mérkőzés a magyar 
csapat 4:2, (3:1)-es győzelmével végződött. 

\fAGYAR VA�tTTA� 
1963. AUGUSZTUS 1. 

Négy csokor piros rózsa 

Ma már természetesnek I Péter , Mi!tá-ly vonat�ezet�, 
hangzik, ha a pályaudvarok Kele_ Kalman -:nozdonyve7;to, 
hangosbemondója egy vonat I Urban József es Papp Jo_s�J 430 vágányfolyóméter , _ Hütősz!k�:é�11�el, villany. érkezését jelzi. Augusztus 14- fűtök meghatóc!_va �,ették tit 

síncsere terven felüli elvégzé: borotva muködesehez a�a�
én a Keleti pályaudvaron is az apró kezekbol a kedves las 

sével teljesítette vasutasnapi I mas konn�ktorok felszerele�e
megszólalt a szokott hang: ajándékokat. 

vállalását a békéscsabai IV ! vel te�v�z1k � �u_na_�esz! jar• 
.. Gyorsi-onat érkezik Kiskun- Az utasok arcára is mosolyt 

pályamesteri szakasz h
'.
\r'?m m�jantoban epulo UJ haloko-

ha!as felól. A t>ágány mellett csalt a megható ki.s iinnep.�ég. 
szocialista brigádj a. A brigad- csikat. , . , tessék 1,igyázni!" L.Msúbb tempóban folytatták 
ta"ok öt újítást is felajánlot- 1 - Svedorszagbol meg<:rke-Az emberek többsége egy· útjukat, s talán akadtak köz-
tak. melyek közül három már zett a ha;ma<:11k . . 2000 loe1:ös kedvűen tudomásul t·ette, tük olya nok is. akik kicsit 
tárgyalás alatt áll. XOHAB llpusu o,.es_el-el�lr�hogy ismét megérkezett egy büszkén gondoltak arra: ,,a 

260 torina teherbírású. zs rr.os mozdony a MA V resze�•onat . Csak három apró em· vasutasnap ünnepeit mozdo-
berke áUt a csar,wk harmadilc nyával utaztak most Pestre." tengelyes tehenagont kés=itett re

:._ Újfajta kés:::üléket 3zer• ván. ány peronszigetén teli iz-
v. �1. az Olson neL•ú svéd cég. A b ,.. . , • .. l � " 

c �Jc,zem 4o rnéter llasszú L'<l- kesztettek a u .... restt ,_oz e-galom.mal, kezükben piros ró- ?� - k d · · · t · •k "zlési kutatóin-zsá/;;kal. egy-egy saját készít- , , 11ont henger ala.kú rakomá-
t
-� e

t
s
b

i es av 
1
° 

,0 do•t · k �yok szállttásához speciális eze en, ame Y 11• z , yo ·1·a ményú kis albummal. 
,·o·:rzitó szerkezettel ,s felsze- szerelve. rossz látási �,is=onyok A gőzparipa priis:::kölve állt S,,:olnoki kultúrosok relHt,;1.-. lcözött. és nagy sebesség mel-meg elóttii.k. Ve:::etóje és a '  '" - • · z · b . t ., f ' 

Sl'kerei· Ta'rsadalmi munkával l_ett is_, t_e Jes ,z o�.,.,ggaz e,-két fűtő mit sem sejtre lépett t ·n · b le róla, s mint máskor, meg- hozzák rendbe klubhelyiségii- · ,smerl �t veze 0.
t .a 

;lz�: 
szokotta n törülgették alajos, ,Jórészt fiatalokból áll a ket a zalaegerszegi vasntas�k. repr_o ll • J a _<I; vasu 1. • "k Eddig 25 brigád tett fclajan- , Jelzese,_t. Y_es��fY __ e�eten a b_e lco.-mos tenyeru ·et. swbioki járműjavitó kuJtúr- lást a tatarozási munkálatok- r:�dezes onmukodoen megal• Annál '11agyobb volt megle- otthonának szfni'átszó-cso=rt- 1 lzt1a a ronatot pódésük. amikor a három t•i· ""' ban való részvételre. , · · . . · .. , 
rágcsokros kis óvodás: Kovács ia. Atlagos életl<oru-k 22 év. - 1\Iagánjáró vagon• épitet- - Alk_oholizmu�. e�l�ni kuz-
Katt·,.-. Kocso· Ist-z•ánka, Undi Előadásaikra szorgalmasan ké- t k a szo,•jetunióbeli d?.sesz· 1· ,lelem cnnmel kiallita5t ren• "" e . • . • •é deztek a s2-0mbathelyi jármii• Antik.a toppant eléjük, s a h.á- 1 szülnek, kasz.ganz  te1Tezo-kutato_ m. : javító kultúrházában. rom piciny száj nyomban r�- Ta,·asszal az árvizokárosul- zetben. A vagon a tendezo Bé k"· 1 'b .. ..1 k d tt k .. ·· r ·  dalocska pályaudvarokon moz.dony nél- --�- cs oze e en osszeu:• ez e a oszon ° · 1 tak javára rendezett vidéki kül végezhet különböző mu.n- kozott e�y vonatsz�relvény, _es 
r

a

Az iinnepeltek szinte meg-
, 

előadásaikon nagy sikert a�at- ká.kat. egy autobusz . • Ket szcrooly 
merevedtek a váratlan fogad- tak. Srolmok város kulturahs - Légcsa�•a ros vasú ti já.rmű meghalt, hat sulyosan meg.,e
tatá.stól. Az utasokból másod- seregszemléjén a „Legjobb kifejlesztésével kisérleteznek besulioo tomuív

al emelték 
az 

percek alatt hata.l 1nas gyűrű szinját.sz6-csoport" címet nye1·- az Egyesült Allamokban. A -
k .. .. , ko • .. terve/e szerint a J'ármű oran- egységes vonatterl1elést a t.'ette oru, a_ r __ mo __ s a_r_ cu un- eék el A ,,Tiszai tá.1·" bemu- k · · t ·t ·h · d l o " t ·· k A '·"nt 900 kilométeres se bessé- nagy a mzsai u O az O g zo1. nepelteket es koszon °1 ·et. •~to'n "'·any oklevelet ny=•·tek. ""' V 'll l · k t 1 · 't · · el „ 

bőrÖ'71dök, táskák a földre ke- ..,, = = 

1 

get érhet el, és szivar alakú a a asu e JeSi esev a '110• 
rültek. most mindenki elfe· Cseh Zoltán testében 200 utas találhatna 

I 

vekvő forgalom lebonyolítását 
1 dt h · t S ln k kényelmes helyet. segít ik. e e, ogy Sie · 20 · 0 · - Meghaladja a 100 kilomé-

1 
tert a moszkvai Metró hossza. 
A 100. kilométernél nyílt meg 

M k „ 1 •• h •• t t , , lk •• I 
a 66. állomás. amelynek osz-

eg U On Oz e es ne U lopait zöld márvány borítja, 

• • • 1:���� 
c

�:ro�/�\r!�á�
r
��li!: 

sét Bikovszk.ij és Tyereskova 
Társadalmunk intézménye-

, 

különböztetés. A személyzeti-
1 

ment közülünk, Ha mindenhol űrhajósok tiszteletére határsen gondoskodik az évszázada- sek persze tudnak róluk, hi- úgy megbecsülnék a cigá nyt, idő előtt fejezték be. 
kon át ki,közösített, falu szélé- szen különös gonddal segítik ,  mint itt nálunk, akkor gyor- - lla-rmincezer kül- és bel· 
re szorított, vagy mlndúntalan 

I 
őket, hogy állandó munkások- sabban fogyna azoknak a szá- földi látogatója volt júniusban vándorló cigányok védelméről, ká váljanak, megszokják és 

I 
ma. akik ma még idegenked- az aggteleki cseppkőbarlanga közösség munkás életébe megszeressék a vasutas élet- , nek a kötött munkától. nak. A barlang JátogatoUsá• való _bekapcsolásukr�I. �em ne� ezt„ a ".alóban nem köny-

, Egy fiatalembert is bemuta- gának ilyen arányú növekedé-eredmenytelen ez a törekves. nyu teruletet. tott az előmunkás. Vékony, de sében nagy szerepe ,,an a Napjainkban már csaknem - Eddig igazén jó tapasz- csupa izom Kovács Gé=a, Me- közvetlen gyorsvonati járat-minden munkahelyen megta- talatokat szereztünk cigány zókch:esdröl. Két éve forgatja nak is. lálhatók a cigányok, akik ko- dolgozóinkkal kapcsolatban - a csákányt., a katonasáotól ke- - 177 százalékra telesítették rábban r_észbe_:1 :1 velük _szem- mondotta Pécz Imr!· _ 1 rült a rnsúthoz. Korábban bá- a tehen·onatok terhelési terhen tapl,alt elo!leletek, res_zlx;n -: El sem enged,'.enk (!ket . •. · nyában is dolgozott 1 ,·ét a II. negyedé,·ben a tapol-hagyoma�ya1k, szokasazk - Jeg�ezt-e_ meg Rá.ez Janos_ne. ,  _ Jobb így _ mondta -, cai \"asútállomás dolgozói. nu_att, ,:eg1gkóborolták az . o'.- , - Akik na/unk i'!'nnak, m111d I állandó munkán. Kéthetens;3got, !Jbb esetben n:iuzsik�- ! s:::orgalm�s. _munkasok._ , . . . ként megkapom a bérem,,,t. lassal, �andonparral, ,- agy Jo- Hasonlokeppen , elekedik  cvem kell pén� nélkül csat'a· Lakáscsere kereskedéssel foglal ·oztak. 1 °Érdi Peter. a III. szakasz pá- �o . f I ól 1� l A felszabadulás óta sokan 1 [yamestere és Szőnyi Gábor , gni _a ur -. � ura · ·.' 
munkát és megbecsülést talál- 1 beosztott pályamester is. - Masok mtert teszzk ma 1s - Elc.,,erélné1n MLskolcon le,ö! 
lak kbzülük a vasútnál is. Fo- j A személypályaudvar vágá-

1 gyakran ezt? szoba ósszkomlorws l\lAV�,3.k•�o-
, · 1 á ' ' .. · ál • T t •1,: tud . k d n1at budapesw.ert. Erdeklodn1 „e,, kent a pa yafenntart si es ep1- nyain éppen agyazatrost as • - e sz, · m -, ez i , s I het munkanapokon :i-2.1-791 '\.•�Y tési főnökségeknél dolgoznak. 

! 
és aláverés folyik. A kövek j úgy néz. mintha latolgatná, 23-.19 szamon. . 

A Ferencvárosi Pályafenntar- szinte szikráz,nak a nyári nap-
1 

mondja-e vagy ne mondja -, - Puszta,·ám áZ!omá_son levO 
tási Főnökségnél például évek fényben. A pálvamunkások él még bennük valami fura el- ké!Szobas l<0mfortos !oldsal:>lta, • f 1 lk 1 · • k • - ·1· J '  k ,  z

, 
k "  - ·z ·z ltertes szamadó és ál-upénztarosl ota og a ·oztatna e c1gany ·ezében surun n lan az a a- 1 ·epze es a onnyu e e tro . meg lakásom elcserelném hason 6. ,al!Y 

személyügyi vagy bérügyi - Nálunk is rannak cigá ny kiticcelik a cigányt, nem tart- utas�!. a oécsi ,-a�v szombath':' 
dolgozókat is. A munk;,\sok I verő csákány. 

1 
aztán sok helyen gúnyolják, eevéb kereskedelmi beosztásu , •• ,,. 

d t 'b' l t · 'k 1 · h' d l  ók d k ·· z „ b · · · ·k kk l , k 1\1 1e:az1?atósa� ten.:1eten. Ieheto-a a a, _o ez nem u_n�  "· 1-
I 

o goz . e u on s�g ".'-mcs. Ja "!agu · ·a egye�rangun� . le'( víz_ me!Jet_t. Lehet tanácsi ren• Nagy közönséget ,·onzott a gyermekek lepényevő versenye. szen nincsen semmifele meg- Ők ts s=1Jrgalmasak es eppen ,  Itt nalunk ilyen nincs. Ezert de.kezesü takas Is. C1m: Aruoénz-
l úgy dolgoznak. mint ·mi - érezzük itt jól magunkat. taros. Pusztai/ám. 

L E V E L E Z Ö I N K  Í R J Á K  
1 szólt, majd az egyik rostálást

l 

1 
végző pályamunkás felé kiál- - g. t -

' rott Patkó Illés el őmunkás. - -- A szerkeszlőség üzeni Rudi. gyere ide egy kicsit! 1 A hívott lerakta a szerszá- A tu' lo'ra'k ellenszere Sziládi Sándor. Cserhát) József, 
mot, s közben mi léptünk oda I T0tka Káro:y, dr. Bánkfa1'1 Gvu-,

_
,A közelmúitban Balaton.- 1 legjob� ere:iményeket - írja 

•

1 

b?si Lá_szló �zem<hlyv�>na�i�é- hozzá. Bemutatkoztunk. Csö- , la, Sze•ed : Boldizsár cvu!a. ae-
�amárd'iba utaztam üdü_Lésre I Marosan Pal. t·o b-rig�dJa es _Borcsok __Janos mör Rudolfnak hívják. Szak- A Dunakeszi Já rműjavító ktcs�ba : Benan Rózsa kazlncbar-
a családonimal - írja levelé- * forgalmi szolgálatvezeto tm- ! szervezeti  bizalmi. Családja ter_vé_nek teljesíté�! hos�zabb ��,!� ;�\J�0

�_;;,����� : z.P����i-�a!f:S'. 
ben Roszkopál Győző a szom-

1 

J . k , l k " .. t"tt 'k j gádja éri el a legjobb eredmé- Tiszafüreden él. Öt .,rajkó" _ 1do ota megnehez,t, a fov1zs- 1 v,icrátót: vá, �e•,1 János. oombó· 
bathelyi járműjavlt_ó ' , slatisz- a •;o�u���;ap

a
:;f Ka�g�ia�ci%a I 

nyeket." így mondta _ meg a felesége gára esedékes kocsik beküldé- �!;;, �os�k�o�;á 
a,·�zö., s

�on�
b:.

t 202 � vári·a haza minden héten. sén:k t.�.rvs;2-�rütlen�ége, P_edig k,.,;. 0Jóis�r. z�1a;ger,��;0·1.'_.'.elel• tikusa. - A 2 . szamu gyor�.- 1 állomá.s dolgozói. Az iinnep 
a JarmuJav1to mznd1g 1deJeben 1 1,e1 laounk &n:va,lihoz ;,, h."Ls:u"u-voii�ton feleite t_te!"' az eso- aUcalmából többen kaptak ,.Röszkén nemrég tartották - A nagyobbik fiamat iS megadja a budapesti igazgató- ,

1 
luk. �abat�mat. Kere_semre az pénzjutalmat. rendkívüli elő- az első névadó ünnepséget. szerettem volna má r  ide hozni, ságnak a fővizsgára utalási \'eres Lajos. Berettyóulfalu • r. .. aUomasr?l t_elefonalt_ak . a v�- léptetést és Gáspá r Jenő for- 1 Szécsi István forgalmi szolgá- de nem sikerült. mert egy ki- tervet. ·e�ét illetékeshez tonibbitottuk. nat tovabbz allomasatra es galmi szolgálattevő érdemes lattevő E rika nevü kislányá- csit hibás a s::ieme - mondta. A túlórák legjobb ellensze-Gyékényesről jeuiztélc, hogy vasutas kitüntetésben része- nak névadását ne mcsak az ' - A négy kisebbik gyerek re a járműjavítóban is a terv-

,
• megtalálták a kabátot. Ezúton sült" - írja levelében Behá n / állomás dolgozói. hanem a , még is�olába jár. Megva- szerűbb munkaellátás. mely- MAGV .\R VASIJTAS 

is köszönöm a::: ismeretlen Rózsa. Tcözség lakói is megünnepelték, g1!unk. ll;em . panaszkodha_tom. nek előfeltétele a fővizsgára 
I 

Felel/l< a2erkeszt6 Gul.vés Janot jegyvizsgáló segítségét." * akiket B. Tóth László tanács- Tiz , esz_tendeJe <folgozom itt a esedékes kocsik pontos időben Felelós_ kiadó szabó Antal * l ··k k • · lt k d ·e ·· vasutnal. Ugy erzem. a veze- ·aJ , 
beküJ' d

, 
E 

1 

:szerkt.ztose,e Jóleső érzéssel hal!J'uk I e no epvise a e t: s un- J 
t ··  · 

k tá · · v O ese. zt a pontris- Budapes, VI Benczúr u 41 ·•· . nepségen" írta Sze"edröl o1m es a mun a rsaim is á '
bk

, 
t . .  - k T f • 4 Dombóvár fűtőházban 18 hogy Szegedre a rókusi szer- 1 . , . , -

" megbecsülnek. Csak egyszer, 

1 

s . got egye ·en a Jarmupar · eie 0;,
e

;;:,,r0:!....�;,•- 13 
nyugdíjba vonuló dolgozót tárhoz natn'. m1;n�yis�_gb:-_n é�- Sziladi Sando\ l egy emberrel volt bajom, �ifogást�_lan á! lapotban tartása ' rer,eszu • Neo•,•v• L«oki&dó 
búcsúztatott a szak,zervezeti kezik a Jo 1ninoE,égu tuzelo- 1 mert rászóltam. hogy vegye 1s megkovetel1 .  1 V&ll•l•t 

· · 1 l'be T 't'·- A N 1 ·  · 1  d á Budapee, Vll . R�k�oz, 111 6< b-izottság, .Munkatársaik ben- anyag - 1rJa eve e n o = ., yuga 1 pa yau var sze- 1 komolyabban a munk t. El iS T. O. 1 Szlkra La, nvomda sősé�es ünnepség keretében Kál'Oly, - Megvan a lehetőség mélypénztárában dolgozó Há-
virágcsokorraJ köszöntötték a arra. hogy a vasutas dolgozók má.n Kató szocialista brigád 1 -
nyugdijaso.kat és közös vacso- a nyár folyamán ak:adálytala- arra kéri a vasút területén 
rát rendeztek részük.re - ol- nul beszerezzék tüzelójüket. levő többi Hámán Katóról el
vastuk Várhegyi János levelé- 1 

Túzifahiány még van, remél-
I 

nevezett brigádot. hogy levél 1 
ben jük, ezen is segítenek." útján vegyék fel velük a kap-

* csolatot kéri levelében * 
. . . h " , .. B . Aszódi Sándor-né brigádvezető. 

munkálatok Miert nincs usito a e- 1 - Az lenne a cél hogy a Há-,.A� át�pitési

d
. . '··t . késcsabáról 14.50-kor induló mán Kató-briga' d�k tagJ·aJ köl-ellenere JO ere menye,.,., er- 6621 b da t· ·z o Z Ő f ,, , b PT 

-es u pes 1 szeme yv - csönösen megismerjék egy-tek el az e � e,ev �-•t 1, ,s- naton? - teszi fel a kérdést 1 , , 0, , csaba állo,nas dolgozo1 - lIJa levelében Boidizsár Gyula _ 
1 

mast es se„1th�en-e� egy_��
levelében Pintér Lajos - Ko- , .. 0 . · nak: tapasztalataik kkserélese-. • • 

· . . A kozel 8 0 utas Jogosan pa- j vel " csitartozkodá.sban 95.4, kocsi- 1 naszlcodik amiatt hoflJ/ az kihasználásban 95,5 .�zázalékos Utasellátó mozgó büféról sem eredmém1t értek el. (101ldoskodott a vonaton. A 
* n11ári időszakban különös 

Debrecenben a fútőház dol
gozói az utóbbi két hónap fo
lyamán 1380 tonna szenet ta
karítottak meg, melynek pénz-

szükség va'11 arra, hogy az uta
sokat hüsitó italokkal lássák 
el. 

* 

* 

Szertárban 

beli értéke több, mint 900 „Jelenleg 17 szociaJista bri
�zer forint. A gazdaságos szén- 1 gád vesz részt a munkaver
felhasrnálásban a 424-es moz- l 6enyben Békéscsaba állomáson 
,tonyok személyzete éri el a - írja Cserháti József. = Do-

Június 1-i számunkban Mar
kos József leveléből tévesen 
idéztünk egy részt. A helyes 
szöveg az, hogy a termelési 
tanácskozáson nem a prémes 
téli sapka, hanem a vörös 
sapka vis-elési idejének l-e
száJlitását kérték 3 évről 2 
évre. - A hiba a kézzel írt 

! levél téves értelmezése követ
keztében állt eló. 

- Az állomtf.s dolgozóinak küldték azzal, 
hogy „jól fel kell kötni", mert nagyon lema
radtak a verse.nyben. 

Ö R Ö M  

- Megkezdodótt a nyaralás. 
ment a főnök, 

Szabqdságra 

(Puszta , Pál rajzai) 
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VII. �VFOLYAM, 16. SZ.01 Ára 40 fillér 1963, AUGUSZTUS 15. 

Életünk törvénye : 
az alkotmány 

Mit jelent a KGST tagállamok vasútjai számára 
a közös teherkocsi park 

Népköztársa.�águnk alko� A sajtó korábban már hírt I kéttenge!yú kocsikban · ·t 
r mán11á.t 14 esztendeje, 1949. adott arról, hogy a KGST va. 

szarru - se,
k

.3 _Jav
k
·�sla�ok k1�olgozása 

zt á XVII. ulésszakán a ma ar I 
a_ ozos �1park_ 1;1z_em_ elte-augus us 20- n iktatta tör- küldöttség közös vasúti 

gy
te- . .. . 

tesi munkaJanak Jav1tasara. 
1;:i= °:s::::S::::

/.é
ta:zt� heri<ocsipark létesítését ja- j 

Elkeszult a szabalyzat te"ezet 
[ 

. Az_ iroda_ müs�ki: _ forga?mi 
ünnepeljük ezt a napot annak vasolta a tagállamoknak A A KGST b k 

es penzugy1 szakert01t a reszt 
emlékére, ho,.,,, alapto"rve· _ javaslatot elfogadták Ész 

I 
h 't' b' 

u. areSti végre- vevö vasutak egyenlő arány-
0 ri t h t , . ·_ . : aJ o izotlságanak harmadik ban delegálják. Azonos szám-ttl/Ünkben is leszögeztük a:::o- m�te 

a • ;ID�r�nt 143? rmlh- ul�n _hozott �atározat nyo- ban képviseltetik magukat a kat a történelmi változásokat. la
i :e

n
f

el
,:;;,vu 

KG
vas

ST
utv

ta
ona

ál
l- man k1dol?o�ták a tervezete- 1 részt vevö országok a szerve-0.7!1el11ek a felszabadulás óta 1 B 

• . _g - ket a kocs1kozósség múködési zet Jegfelsöbb szervében a 

Má.t� László forgalmi szolgálattevő és Fekete Józsrf naplózó 
egy bejárat előkészítését beszéli meg K«skemét állomáson. A 
Máté-brigád, amely a. szocialista. címért versenyez, balesetmen-

tesen dolgozik. (Képes riport a. 3. old.ilon.) 

Sikeresen teljesítették 
feladatukat határállomásaink Vi?Dbementek országunkban. �m _- _ulgana, Romania, 1 elveiről, részletes feltételeiről tanácsban is. 

„A Magyar Népköztarsaság N��,l:ák� Lengyelorszag, 1 és körülményeiről. Elkészült a A közelmúltban fejezódött 
I 

évtizedes múltra tekint vissza 
a munkások és dolgozó pa- 1 • _ .  · 

a_gya!.orszáa -:- , kocsiközösség szabalyzatler- Elóreláthatólan 

1 

� _a cse!tszlová.k-:-mallllar ha- a nemzetköZi munkaverseny. 
raszt-0k áUama. A Magyar 

��-s�et_elével letreJon a kocsi-
1 

vezete és meghatározták a 7 • tárállomasok szocialista mun- Az év elsö félévében ismét 
Népköztársaságban minden 

ozosseg. vagonparkra vonatkozó mú- 90-100 OOO korn k'.1ver�enyének elsö f�lévi ér- 1 több pontot értek el a szobi 
ha.talom a dolgozó népé" - A teherkocsi k  gazdaságos ��ki köv�telményeket és elő- . .. .. . . I 

t�ele.�e. Valamennyi határ- va utasok, mint az egyébként 
ezekkel a szavakkal fejezi ki felhasználására irányuló tö- irasokat 1s. A szervezet leg- _A kocsik_ozoEseg �z •�dulá�- állomasu!lk gyöztesen került j magas teljesítményeket felmu-
alkotmánvunk, hogy nálunk a rekvéseknek eddig gátat sza- felsőbb irányító szen·ének, 2 nal -:;- tehat �964. ianuar 1-en ki a versenyböl, elnyerte a · tató csehszlovák versenytár-
munkás, a paraszt, a dolgozó bott az a körülmény, hogy a !_anácsnak ügyrendjére é, - _elorel.athatolag 90-100 ezer vándorzászlót. sak. Joggal büszkélkedhetnek 
ember a maga gazdája, az or- kocsik irányítása a nemzet- uzemeltetó irodájának múkö- nyitott es_ fedett teherkocsival • _ er' tékcJ�re . Szob állcmás dol,::ozói a fél • h , k" · f J b dé · s b . l tá t ·bbá rendelkezik ""' ' �• a maroar é · s� 'b - - .. · szag ura, a ata,om birtokosa ·oz1 orga om an kikerült a s1 za a yza ra. ova :i • határállomásokon került sor. v1g

. ,_.irovo a.n orzott van-
lett és örökre befellegzett a kocsitulajdonos vasút hatás- kocsiközösség státuszára és Mit jelent ez z 100 ezer ko- Somoskóújfalun Mocsári Fe- do_rzas7:loval, amelynek _most 
tökések és a földesurak hatal- •köre alól. Az árufuvarozási költségve!é�ére vonatkozó ja• CSi a gyakorlatban? A szak- renc állomásfónök értékelte I mar veg}eges tul�Jdono.sai: . .. mának. Pártunk, a Magvar szerzödés szerint a kocsikat vaslatckal is írásba foglaiták emberek szerint, ha a jelen- 1 az állomás kollektívájának M_a _mar �turov��-n. a kozos 
Szocialista Munkáspárt helyes kiürítésük után azonnal - A határoz.�t szerint a szer· legi 40 százalékos üres futási munkáját. Elmondta. hogy a h_a�ralloma:,on koZ?s techno
úton vezeti a dolgozó népet és üresen vagy áruval rakottan vezet kö:::pontja. Prágában szerényen számolva csak egy- ,• menetrendszerúséget 0,4 száza- lo�ia a}apJan folyik a sze
politiká.ja nymnán ma az al- - vissza kell küldeni a ko- lesz. Itt állítják re1 a közös- negyedével sikerül leszorítani Jékkal teljesítették jobban, n:ely- e.s tc�ervonatok ren�e� 
kotásvágy, a munkakedv a csitulajdonos országba. Ame- ség üzemeltetö irodáját. amely - a MAV önköltségi tarifáit mint a filakovói állomás. A z�se, tová_bb1tása. A_� eddigi 
�gyar jelen l,egföbb jellem- lyik vasút ezt elmulasztja, je- az egyes vasutak jelentései alapul véve - a tagállamok helyes vonatösszeáll ft/isban is sikerek es '.1 me_!:novekedJtt 
ZOJe. lenlős összegú kocsihasználati alapján naponta regisztrálja a mintegy félmilliá rd forintot 25 pontot szereztek a verseny- f�ladatok meg tobb .�elelos-

A szen:e:ett 1.'Muta.s dolgo- �íjat fizet. .. E�től minden vas- hálózaton levó közösségi ko- takarithatnak meg. Ez az ösz- társakkal szemben. A vissza- segre, nagyobb hoz7.acrtésre, 
zók, miként egész népünk, az ut mentes1;1lni„ akar: �zért lá- esik számát és elosztását. szeg közel 3000 új mitott te- utasított kocsik száma 49 szá- pontosabb munkára kötelezik 
lllkotmány születésnapján úgy hl!1k an�yi ku�föld1 ures ko- majd legkésöbb 14 óráig 82 herkocsi l•eszenését ·teszi le- zalékkal volt kevesebb. Javí- a MÁV dolgozóit is. 
tekintenek életiin.k alaptörvé- csit futni a m1 vonalainkon összes részes vasutakkal !köz- hetö,·é. tani kell ,·i zont az egy fuvar- A hegyeshalmi va. utasok is 
nvm-. hOf/1/ tudják: a jogokat is. li, hogy a ·özös.ségi kocstk Erek után nem nehéz meg- rakományra eső kezelé,-i idót. megérdemelten ,.a erték el a 
ó s:::efoglaló tört•ény egyúttal Ha:án.kban. ,Magos forga- mll_Yen _mozgása. szük�éges a� 1 állapítani. milyen nagy jelen- Dereka, mu!lkát végeztek a vándorzászlot Rusorce határ
k.ötel-es.ségein.ket is summázza. lommal számolL•a, naponta 6 e�es :asu�al�nal je,e,ntke� tösége _Yan �nnek a magyar CSD dolgozói is, hi�zen csupá.s állomá, tói. Az idei félévben a 
A jogok teljessége, amely a. -8000 külföldi kocsi tartó::ko- _ h�any es túllepés . szabál���- �ezdemenyezesre született 6 ponttal maradtak le a győz- hegyeó'halmiak különösen a te
term-e'lóeszközök és a hatalom dik. Ennek mintegy fele üre- l· s�r�. G?ndoskod1k �- ko�- KGST határozatnak. Annál tes állomás mögött. A filako- hervonatok menetrendszerü 
birtokosává tette a milUókat sen közlekedik. Hasonló a s«;�• l_rncs,k ha5znál�t�ert Jaró is inkább, mivel a közös te- vóiak jobban dolgoztak, mint közlekedtetésében é<> a kocsi
mind<m hazájához hú, népével helyzet a többi baráti ország koltsegek elosztásá1-ol a ré- hervagonpark a jelentős meg- az elmúlt évben, s lelkes mun- tartózkodás cso ·kentésébell 
eggyéforrt do!go::<inak köte- vasútjánál is. A szocialista szes vasula« között. Feladat- ta'karítá ·on túl ahhoz is hoz-

, 
kájukkal hozzájárultak a ma- elözték meg a csehszlovákokat. 

lességévé tes.:i. hogy képessé- országok vasutainak érdeke, körébe tartozik a statisztikai zájárul, hogy az áruk gyor- gyar versenytársak győzelmé- Mindöss-ze o,:; százalékkal 
gei, munkája egészét a közös- hogy jobban kihasználják ko- adatok feldolgozása, az idő- 1 sabban jus anak el rendelte- hez is. került ki gyóztesen a verseny-
ség, a ha.::a javára használja csiparkjukat, s ezáltal is emel- szakos beszámolók elkészíté- tési helyükre. Szobon már több, mint fél böl Komárom állomás, de ez 
fel, minden erejével, minden 
tettéiseI védelmezze nep' ünl: jék a szállítás gazdaságossá- ---------------------------- a félszázalékos elöny is sok 

gát. áldozatot és lelkesedést kívánt 
hatalmát, a szocialista rendet. a határállomás dolgozóitól. 

Alkotmányunk tartalma át- f1„o,ml,,9 il.nl�rrn lrnru·;u !) IT!l
1J

J01rrr!Í (lfT'o' különösen a zord téli hóna-
fogja egész életünket, hatását 1964. január 1-tól JJLJI 11illalllr;1 l (1 ll l!l j 11 a ,a u� l LIUi.JLIII pokban. s bár a versenyt • 
mindennap érezzük. f:rezzük komáromi kollektíva nyerte, 

akkor is, ha csak ilyenkor, Ezen a téren jelentös ered- ebból a versenyböl mégsem 
mények várhatók a KGST Augusztus 2-án délelőtt 

I 
zérigazgatóhelyettes szólalt Jyi vasutasokat. A pécsiek si- került ki senki vesztesen, mert 

1zületés11apjának közeledté- S ba h 1 t k f 1 és "d .. "lt 
• • • k • -1 • to"a. bb er·o-Fo"do"tt a két orsza' ,." kocsiközösségté>l, amely 1964. zorn t e yen. a vasu aso e u \'OZO e az 1gazgatosag er sorozatara ce ozva megJe- • " 

vel gondolunk rá. ha.ngsúlyo- január l-től kezdi meg mú- Ady Endre kultúrotthonának dolgozóit a verseny megnye- gyezte, hogy nincsenek „ki- vasutas dolgo7.óinak testvéri 
zottabban. Mert az alkotmány ködését. színháztermében zúszlóát- rése alkalmából. Felhívta a váltságos" igazgatóságok. A barátsága. Várkutl Miklós 
hatása mutatkozik meg né- adási ünnepséget rendeztek. ! figyelmet arra, hogy népgaz- szombathelyiek példája bizo-
pünk kulturális felemelkedé- Hogyan? A termet zsúfolásig megtöl- daságunk igényeinek megfe- nyitja, hogy jól szervezett. 
sébe11. Abban is, hogy egy- A közösségbe belépő ország töttélk az ünneplő szombathe-

1 szerű pálya.munkások iskola- nemzetközi forgalmának lyi vasutasok. 
padban ülnek és megszerzik megfelelő arányban - meg- Szabadfi J6zsef, szakszer
az általános m.ili:eltséget. Ab- határozott számú teheri:agont vezetünk Vas megye; bizott
ban is, hoUV alkotó munkánk bocsát a nemzetközi szervezet ságának titkára nyitotta meg 
Predményeként emelkedik az rendelkezésére. A közös ko- az ünnepi gyúlést, majd át-

csiparkba kizárólag korszerű adta a szót Szegedi Nándor
élets=lnvonal, enyhül a lakás- é9 jó állapotú a PPV 5. mel- nak, a szombathelyi igazgató
hiány, több tartós fogyasztás, lékletének és a RIV VII. fe- ság vezetőjének. 
cikk kerül a háztartásokba. jezetében foglalt valamennyi Szegedi elvtárs ünnepi be-

l 
A vasutas dolgozók alkot- múszaki, valamint a részes sz.édében részletesen ismer

mányunk s=ellemében teljesí- vasutak egyöntett1 hozzájáru- tette a második negyedévben 
lásával kikötött egyéb feltéte- elért eredményeket, melyektik kötelességeiket, am.iko1 leknek megfelelö nyitott és kel a szombathelyi igazgató

erejüket megfeszítve munkál- fedett teherkocsik vehetők ság elnyerte a Vasúti Fóosz
kodna.k a zord tél okozta szál- fel. Ezeknek a kocsiknak le- tály és a vasutasszakszen;e
Zítási lemaradás pótlásán. El- hetöleg azon05 típusúaknak zet vándorzászlaját és az az
mondhatjuk: fáradozásuk nem kell lenniük mind a hordké- zal járó 200 OOO forint  jutal
eredménytelen. Mind kors::e- pesség. mind a térfogat és az mat. Részletesen szólt arról is. 
rúbb eszközökkel és m.ódsze- alapterület tekintetében. Ez- milyen feladatokat kell tel
N?kkel dolgozunk. s a lemara- t,Jtal ugyanis nem okoz kü- jesíteni ahhoz. hogy az év 
dás jelentös részét már pótol- lönösebb problémát az árufu- hátralevő részében elsö ma-

\·arozási és a díiS2abási fel- radjon a szombathelyi igaz-tuk is. A feladataink azonban tételek megállapítása. gatóság. 
még igen nagyok és teljesíté-

A MAV a tervek s::4>rint 12 A növekvő feladatok az 
sük meokö,·eteli 1.'alamennyi _14 ezer teherkocsit visz a utasítások pontos betartását, 
szolgálati ág szeri:ezeit, jó közösségbe. lelkiismeretes munkát köve-
együttmúködését. Töreked- telnek az igazgatóság m\nden 

nünk kell arra is, hogy javít- A közös kocsiparkban ré- dolgozójától. A koesiforduló 
suk együttmüködésünket a szes vasutak saját hálózatu- gyorsításával Jehetövé kell 
népgazdaság többi ágazatá

ml, kon díjmentesen mindenkor tenni a 610 OOO tonnát kitevő 
hogy a. szállltás gerince, a annyi kocsit tarthatmk visz- áruszállftásl lemaradás mi
vasút az idei terv tel""sítése sza, amely nem haladja meg elöbbi pótlását. Szükséges a 

,- námítási részüket. Kocsihasz- gazdaságosabb kocsiintézés. a �:>rán is bet·áltsa a hozzáfű- nálati díjat csak azok után a vonatközlekedési terv ponto
zött remén11eket. kocsik után kell fizetni. ame- sabb végrehajtása. Számos 

Uj, meo új eröt, lendül.etet h·ek túllépik a használó vasút gazdasági, Uzemszervezési fel
ad ehhez a munkáh.oz az al- tényJp_ges állal!ának s7.ámftási adat Yégrehajtására hívta fel 
kotmány minden sora _ él.e- részét , Ha viszont kevesebb a figyelmet . .,A vándorzás:ló 
tünk törrénye. tlL'e jogaink· 1toc,;t \'e<7 ie;énybe, kocsihasz- elnyerése hangsúlyozta 
kal. 

nálsti díiat kap at0któl. akik Szegedi elvtári; -, serkentse 
telje&ítve kötelességein- i,llagtúlléoé,ben vannak. még jobb eredmények eléré

ket köszöntsük eredményes A közö kocsik használatá- sére a szombathelyi igazgató
munkál.'al az a!kotm.ány iinne- ért járó díj összegét rubelben sáahoz tartozó t·asutasokat!" 
t>ét1 számitják fel kocsinaponként, Ezután Harmati Sándor ve-

Ha.rma.ti Sándor vezérlgazgatóhelyettes bes2él 
a. vándorzá.szló átadása. előtt. 

(Melega Miklós felvétele) 

Leküzdötték a tüzet 

Július 27-én, 15.40 órakor 
a 2114/a számú vonat kiha
ladása után Alsóörs állomáson 
kigyulladt a száraz fú. A túz. 
amely az állomási fordítóko
rong csonka vágányánál ke
letkezett, gyorsan tovaterjedt, 
s a lángok belekaptak a kö-

1 

zelben tárolt 34 darab 8 mé
ter hosszú villanyoszlopba. 

Az egyik oszlop már nagy 
lánggal égett, amikor észre

' vették a tüzet. Ja.ni Ferenc 
forgalmi szolgálattevó azon-

1 nal intézkedett, hogy az állo-
máson levő 375-574. számú 

1 
mozdony menjen a fordítóhoz. 
A szénrámolók és a váltóke-
zelök tűzoltótömlöt szereltek a 
mozdonyra és annak vizével 

1 gyorsan eloltottál, a tüzet. 
Bokor Lajos, Göbölös Ist• 

!elöen az idén
_. a t�valyih.oz 

l 
utasít_ás sze_ri�ti s_zolgálattal vá�, G_árdon_yi Jó7:sef, Bár!1n, 

képest 9 m1llio !onnava! tobb más 1gazgatósagok 1s képesek I LaJos es a tuz oltásában res� 
árut kell elszállilania a vas- a verseny megnyerésére. Elis- vett többi vasutas a gyors be
útnak. Ezt segíti elö a jármú- merését fejezte ki a szakszer- avatkozással több, mint 30 
park és a ,·onalak fejlesztése ,·ezet akti\'istáinak, akik elö- ezer forint értékú aoyago, 
és erre kell irányulnia első- segítették a jó eredmértyek mentett meg a pusztulástól. 
sorban minden szakvonali kivívását. Kiss Lajos 
munkának is. 

Mest�r Sándor, az MSZMP 
Vas megyei bizottságának tit
kára felszólalásában örömmel 
gratulált a szombathelyi igaz
gatóság dolgozóinak a szép 
sikerhez és kifejezte azt a 
reményét, hogy megtartják a 
zászlót. 

Szakszervezetünk központi 
vezetősége nevében Gulyás 
János üdvözölte a szombathe-

Épül az úJ Rába-híd 

A püspökmolnári Rába- kezdódött, és a terYek ze-
hidat a háború alatt a német rínt 196-1 nyanin fejez.'idik be. 
fasiszták több helyen felrob- A 1 1  m!Iliós költséggel 
bantották. A felszabadulás épülö korszerú híd üzembehe-

. . lyezésé,·eJ megszúnik a sebes• �tá� a híd �elyrealhtás� csak ségkorlátozás, nónkszik aiJ ,de1g!enes Jelleggel tortént. üzembizton ág, meggyorsul a 
Végleges újjáépítése 1962-ben . vonatok közlekedése. 
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Kitüntetések 
a vasutasnap alkalmából 

,,Erdemes vasutas" kilüntelést kaptak 

Hl. KPM 1/8.. Szegedi György 
Intéző. Debrecen. Rostás András 
v. munkás. J;:szakJ Osztószertár, 
K Tóth Mihály v. kocslrendezö. 
Nyíregyháza. Tamás Jenőné 
szertárnok, Gépjavltó Osztószer
tár, Szőke Sándor m. ellenőr. 
Nyíregyháza Kisvasút, Lévay 
Lehel v. !óe!lenör, Szeged! lg., 
Bárubegyl Kálmán f<llntézö, Me
zőhegyes, Széll László m. ellen
őr, Szeged TBFP'. Levelek! (Gofa) 
András !6mun.kamester, Nylr
eg}'háza Pft., Pósa József mun
kamester, Szentes .!p. Főn„ 

Orosz István fömunkamester, nesz István v. koeslrenöező. ��
b

trr�gf� lr.,':,�':;;"��v.
s

}i: lta!:kosrendező, Szabó István el- M!skolc-Oömör.l ou., Bánvölgyi ellenőr. Kiskunhales Cth., Bartha lenör, Bp. Soroksári út. Pintér József v. főmuokamester, Csok- István m. v. fóellenör. Békés
József föál!omáselö!járó, Balin- veomány, Gazda Albert v. szak-

1 

CJaba fth., Katovlcs Lajos v. 
ka, Halkóczl Gyula m. főellenőr, mester Om!skolcl Prt. Gáspár foellenör, Szombath�ly JJ„ Gás
l',ll"'kolc fth„ Bóta András mun- Jenő eÍle'?őr, K,ez!noba:.C!kJa, Kö- �t iJk�� 

J
���no

�- ,:���� kavezetö, Nyíregyháza, Jószal rösl Istvao m. eltlenőr. Debre- Nag:,,ikanizsa szertárfőn., Pergel Sáodor munkamester, Nyiregy- cen ftlh„ Zel!nka Mihály v. sz,ak- János Irodavezető, Negy.kanizs,a ház,a Ftt„ Nagy III. László m. mester, Magasépltésl Főn., Bluszt fth� dr. Makkos Ferencné !ro
föellenőr. Kecskemét fth„ Varga Ernő m. tanácsos, KPM I/7., davezetö. Pécs számvitel !  Főn„ 
József m. ellellÖr, Sárbogárd,, Pukli József elömunkás. Bp. Jg. Gádzser József főintéző, Szegedi 
Halmágyi János munkamester, Mo„gó Pft. Főn.. Orosházi Fe- �estei;�r�!�.;�o�th".'.• ��e� Komló, Kiss Józser ellenőr, renc főintéző, Ercsi, Szalka! Jó- István e llenőr, Szombathelyi JJ„ Veszprémvarsány. Bujdosó Imre zset m. főellenör, Ferencváros Bán K,orsós Béla m. ellenőr, e�. el6munkás, Debrecen 11:p. fth„ Tasnádi Dénes m főfel- Veszprém Prt., Egres!ts Ferenc 
Főn., Mészáros Mátyás m. taná- űgye!ő, Bp. lg., Nagy Gyula m. v. römunk.amester, Sopron Prt., 
csos, Vasúttervező OVH Pajkos főintéző, sz.aikszervezet Vas me- Simon József mozdonyfe!Jv!-gyá
lmre munkamester, Hatvan- gye! bizottsága, Varga Ist�án ;'Jn

0
�a1;1�:����efzii"!ói< NjJ_��� 

SaJ.gótarjánl Pft., Bánkutl Dániel ellenőr, Sátoraljaújhely Pft., oz,v, Lajos m. ellenőr. Debrecen JJ., m. főellenőr. Keleti fth., Oosovai M!zsik Istvánné v. munkás, Ml$- Buzás Mihály ellenőr, Debrecen István v. szakmester, Hatvan kolc fth., Erdélyj József m. JJ„ Bord! István !rodakezelő. 
fth., Somogyi István cs. előmun• ellenőr. Debrecen Déll Pit., La- Utasellátó OV .. dr. T!tton Pl¼!né, 
kás, 13,p. J;:p. Fől!., Kocsis István loatos Dezső m. föt!szt. Záhony, intéző. sz,a,kszervezet! kozp., 
v. fömunkamester, Ujn:úskolol Molnár Jánosné szakmester Kovács Jánosné Irodavezető, 
Pft e ár. z · d 

. 
KPM 1/2. Tóth Lajos fó!ntézó . . , sat 1 sigmon m. fő· Debrecen, Orosz Gyula munka- Szombath.;ly, Horváth Károly munl<Bmester. Debrecen ft!h., II. mester. Püspökladány, Puskás m. főintézö, Szomballhely! !g. , Szabó János főtiszt, Záhony, Do- János munkamester, Nyfregy-

1 Bercsa! Márton ellenőr. Vasútbozy János felűgyelö. Mezfüúr. háza. Acs Pál v. kalauz, Szeged, tervező OV.; Czi.bulyás János 
Dombal László v. fóe!lenör� Malz� Gyula v. s;r.ertárnok, BaJ,a ellenőr O Landler JJ., File József 
Dombóvár J;:p. Főn., Wéber Já - szertárfön. KOlhonicz Antal v. cs. elomurukás, Debrecen �-

fő 11 Ő T,,_ Pr T 
' Főn., Dancs! Lajos m. lntézo, nos v. e en r, �= t., or- főellenőr, Makó fth„ Branden- Vasútgépészeti Techn!lmm, Dér ma György ellenőr. Zalaegerszeg burg Beatrix ellenőr, Szeged Lajosné Intéző. KPl\1 J/2., Szél Plt� Bene Ferenc fámunkames• TBFF, Csoonós Lajos ellenőr, Ernő főintéző. Vasútforgalmi ter. Keszllhe!y, Bodnár Fereoc N,a.gyllmnizS& tth., Sólyom János Technikum Károly Lajos el,Jen

v. munikás, Debrecen 11:p. Főn_ v. töell<,oőr, Szekszárd, Balogh őr, Gazct.ásági Hiv., Dobrovits 
.llontl Gáborné lrodavezetö, 

1

. Pál szakmester. Győr Pft„ dr. János főellenőr Dunakeszi JJ„ 

Szal>ványos!tó Főn Fodor Csaba Pálvölgyi lst,ván tanácsos Vasút! Juhás� Pá! ellenőr, Anyagv1�
il é .. 

., ' gáló Főn Fáy Miklós főmtézo, zemm rnol<, KPM 1/7., Fekete Tudományos Kutató lnt .• Békési KPM 114_·: Sógor János főintéző, T1bor v. sza.kmester, TBÉF, Lwn- M.ihály m_ v. főeMenőr, 1"IAV Fatelltő ov„ Gyursó Károly mer Lászlóné irodavezető, Adat- Kór•ház. Bujdosó Ferencné ln- murukatelvigyázó, GépJ,avltó OV„ 
le!<lolgozó Főn., Egrl András téző, KPM 1/2.. Ligeti Rudolf Sebeház! Istvánné ellenőr, 11:szatósza.kmester, Hfdé-pítés! Fön., v. !óellenör. J;:s-ta,ki JJ., Dejcző ki JJ Bergmann Mihály m. v. Faggyas Lajos v. m. kezelő. Vác József felügyelő, KPM I/8 .. Dom• fóelle;őr Gépjavító ov Erdélyi Pft .• Gimesi Rezsö fölntézö, To- bóvár! Jenőné föszakmester · 

- K'.'. F 1 kod. Parádi Béla főellenőr, Pusz- Utasellátó OV.. Tóth János m'. Arpád m. felügyelo, ozp. e 
&ayám, Jenoval Miklós m. főtiszt, intéző, Józsefváros Pft.. Juhász építmény Vizsgáló Főn„ Tóth 
llll1skolcl IK;, Komárom! István Ferenc főellenör, Hatvan, Ko- IV. Károly cs. e!őmu'lkás. Fe· 
fő_tls�t. Matészalka. T. Nagy rodi Sándor ellenőr, Tatabánya- renováros szertártőn., Fabók 11i�os murukamester, Debrecen, felsö. HollóSi János v. k.ocsirenr Sándor v. főellenőr, Miskolc Csany! Gyula ellenőr, Szeged dező, Székesfehérvár, Szentml- TB•FF Szeleczk! Lstván főszakith., Dóda La.los ellenőr, Szék• l:!ály! Sánqor m. v. f-őellenór, m st · r Szolnok JJ Kemény kutas, Solymosi Iswán m. fö- Kelet! Vi<!l. fenntart. Főn� Zsé• e e · 

ő "  TBF SI mtéző, Nagykanizsa Pft., Oseh d<anyl József v. föellenör. Bp. Jenő Endre föellen r, , . · 
.Márton m. ellenör, Pápa rth., lg., Mag László m. ellenőr. Ka- mon András v. munlkás, Kris,i.-
lszak László v. munkás, Za.la- zincbalrclka fth.; 11:,enwner Já• t!navárosl Pft 
egerszeg szertár, Balázs Károly nos v. munkás, Mlsiko!c fth„ Jfj. ellenőr, Szolnok P!t.. Beregi La- Répási Balázs cs. előmunkás, 

Mit kell tudni 
az oregségi nyugdíj igényléséről 

Az a férfi, aki 60. és az a 

I 

vábbra is ily munkakörben lati ideje nincs meg, csak 
nő, aki 55. életévét betöltötte, dolgo�k, joguk v,an kérni résznyugdíjat kaphat. 
és a nyugdíjhoz szükséges -, nyugdíJuk megállap1tását. 
de legalább 10 év -, szolgá- A törzsnyugdíj 
lati idővel rendelkezik, és ké- Ilyen esetben a dolgozó ke-
ri öregségi nyugdíjának meg- resete mellett megállapított Az öregségi teljes és rész-
állapítását annak a MAV nyugdíj� felét :kapja meg. nyugdíj két részből áll: 
Nyugdíj Hivatal a S20lgálati Péu!.ául egy mozdonyvezető 1. Törzsnyu.gdíjbó"L, 
időtől függően teljes -, vagy megállapított nyugdíja 1900 2. nyugdíjkiegészí.t.ésből. 
résznyugdíjat állapít meg. forint, amelynek felét 950 fo- 1 Az öregségi teljes törzs. 

Az a férfi dolgozó azonban, rintot a mozdonyvezetői tel- nyugdíj a munkabérátlag 50 
aki legalább 25 éven át, és az jes bér mell,ett is megkap. százaleka, például 2000 forin-
a nődolgozó, aki legalább 20 te.s munkabér esetén 1000 fo-
éven át a MAV-nál teljesített A nyugdíj alapja rint. Az a dolgozó, akinek a 
mozdonykisérői, vonatkisérói, nyugdíjazás idején roncs meg 
kocsirendezői szolgálatot 5 Az öregségi teljes és rész- az előírt szolgálati ideje, csalk 
évvel korábban mehet nyug- nyugdíj összegét az ut.o1só 5 öregségi résznyugdíjat kaphat. 
díjba. éVi munkabér havi átlaga Ez azt jelenti, hogy az 5 éves 

A kérelmeiés módja 

Az öregsé(Ji \yugdíjat áltci· 
lában csak a munkaviszony 
megszűnése után állapítjiík 
meg és csakis a dolgozó ké

relmére. A kérelmet az erre 
a célra rendszeresített és a 
dolgozó által kitöltött „lgény
bejelentőlap"-on kell beadni, 
hozzá kell csatolni a nyugdí
jazáshoz szükséges okmány� 
kat. Az „Igénybejelentő• 
Zap"-ot a dolgozó elviszi a ta
nácshoz és a szolgálati főnök
séghez, ezek is kitöltik a rá
juk vonatkozó részt, s kiadják 
az előírt igazolásokat. A szol
gálati főnökség az összes szol
gálati okmányt csatolja és el
küldi azt a MA V Nyugdíj Hi
vatalhoz. 

Külön felhívjuk a figyelmét 
azoknak, akik korkedvez
ményre jogosító munkakörbe11 
dolgoznak és - betöltötték az 
(férfiak) 55., illetve (nők) az 
50. életévüket, és megvan 
ezekben a munkakörökben 
férfiaknál 25 év, nőknél 20 év 
betöltött idejük -, a nyugdíj
korhatár betöltése után to-

alapján állapítják meg. Ha béradatok alapján kialakult 
azonban a nyugdíjra jogosít.ó haVi átlagkereset összegéxlek 
életkor betöiltését megelőző 6 annyiszor 2 százalékával 
év átlaga kedvezőtlenebb, csökkentik az öregségi teljes 
mint az annál 5 évvel ala.cso- törzsnyugdíjat, ahány év 
nyabb életkort megelőző 5 év hiányzilk az előírt szolgálati 
bére, akkor a nyugdíjat a do!- időből. Például: egy dolgozó 
gozó kérésére ennek alapján 2000 forint bé-rezés mellett 
kell megállapítani, ha ebben 1963-ban a.z előí-rt 18 ét> he
az időben a dolgozónak már lyett csak 13 év szolgálati idö
legalább 10 év szolgálati ide- vel rendelkezik, 5 éve tehát 
je van. Például az a dolgozó, hiányzik. Ezért az átlag béréaki 1965-ben lesz 60 éves az neJG 10 százalékával, azaz 200 1960-65. évek bérátla.ga kied- farinttal keLl csökkenteni n.z vezőtlenebb -részére, mint az öregségi teljes rorzsnyugdíját. 1955-60. éveké, k.éTheti az 2000 forint'Tlllk a 10 százaléka 1955-60. évek bérátlaga alap- 200 forint, az öregségi teljes 3an a nyugdíj megállapítást, törzsnyugdíj, vn.gy-i,s 1 OOO foazonban csaue akkO'I', ha 1960- rint, így 200 forinttal csök• ban már legalább 10 betöltött kentendő. Az öregségi rész. szolgálati éve volt. nyugdíj tehát 800 forint 1.esz, 

öregségi teljes nyugdíjat 
kap az a dolgozó, akinek az 
igénymegnyíláskor az előírt 
szolgálati ideje megvan. A 
kötelező szolgálati idő 1963-
ban 18 év, 1964-ben 19 év lesz. 
Ez 1970-ig évente így emelke
dik tehát 1970. évtől már 25 
év iesz szükséges ahhoz, hogy 
valalki teljes öregségi nyugdí
jat !kaphasson. Annak a dol
gozónak, akinek előírt szo1gá-

Nyugdíjkiegészítés 

Nyugdíjkiegészítés címén a 
dolgozó a megállapított törzs
nyugdíj (teljes, vagy rész
törzsnyugdíj) annyiszor 1 szá
zalékát !kapja, ahány éVi szol
gálati idővel rende1kezik. 
Például: 2000 forint bér ese
tén, ha 30 éve van a. dolgozó
nak, 1 OOO forint az Ö1'egségi 

Jos felügyelő, BP·I lg„ Acs And- Debrecen 11:szaki Pft., Várnai li'ás v. fömérnő!k, Bp. Ferencvá- Kár-0ly főintéző, Anyagellátási ros Prt., Környe! Mihály föt!szt, Lg._ Falival János m. fő!elügyeló, Dorog, Horváth Lajos m .  fő- 'J'BJ;:F, Kerekes Jánosné iroda· ,Intéző. Nyugati Müsz. Kocsi• vezető. Miskolc JJ„ Szürős Fe€,Z0lg. Fón.. Bakacsi András renc m. mun.k.amester. Záhony 

Ahol gondosan foglalkoznak 

teljes törzsnyugdíja és ennek 
30 százaléka azaz 300 forint a 

ikiegészítés. Igy nyugdíja ösz. 
szesen 1300 forint. A példá• 
ban már említett esetben, mi
kor 13 éve van a dolgozónak 
és 800 forint a resztörzsaiyug. 
díja, a dolgozó ennek 13 szá• 
zalékát 104 forintot kap lkiegé,. 
szítésként. Nyugdíja így ÖSZ• 
szesen 904 forint lesz. 

ln.érnök, TávJ<özlö Fenntart. Fón.. fth., Takács János Jnurukamest-er. K<arádi Andrásné v. váltókezelli. Debrecen i;:p, Főn„ Séner And-6átor.aljaújhely-Torzsás, .Mag- rás főtiszt, Szeged, Bereczki nucz József v. fömu..nkamester. István ellenőr, Dombóvár, l!lp. 
l-!aL'7an-Füzesabony! Pft„ Sasi Főn.. Kiss István v. főellenör, 
Ferenc ellenőr, Sárospatak, Csor- za.Jaegerszeg ffu„ HalmaJ Imre 
dás Béla irodavezető, ;táhony, rn. folntézö, Tapolca Pft., G. 
Jaihály János m. ellenőr, Nyir- S=bó Sándor m. felűgyelő, Bp. 
egyháza fth., Király István v. J;:p, Főn .• Csollák Sán<lorné iro• 
röellenőr. Orosháza, Sós György davezető, Bp. lg„ Turáni 11-Ilklós 
rn. főintéző, Szentes 11:p. Főn� főintéző. Hldép!lési szakszertár. 
Gárdony! Gézáné v. pénztáros, Gecs László ellenőr, Kitérő• 
Kaposvár, Markó István fel- gyártó OV., GáboI'helyi Ernő 
lí.gyelö. Pécs! lg., Tót!h Károly felügyelő, Tisztképző Int., Baki 
"· kocsimester, Dunaújváros. Károly ellenőr, Keleti Műszak, 
Jenöfi Ferenc v. főellenőr, Felső• Bölöni Kelemen Imre cs. elő· 
�r,',ge�iJ. 
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cik. 11:��l��'. 
lntéző, GYSEV Győr. Kiss János elem.gyártó Főn., Barábhy József 
fóin téző. Debrecen, Hegyesi Gá- v_ !öellenőr, Hatvan szertárfön .. 
bor gépkocsimester, 11:pítési Almási Józsefné Irodavezető, 
Géptelep FOn„ Keller Pál v. Bp. ig„ Széles Lajos Dl.. fő• 
főmérnök, KPM 1/6., Mózes munlkamester, Berente ftl:!., Mo
An.dTás fömérnök. Anyagvizsgáló soni Nándor v. főellenőr. Deb
Főn., G!lyén József m. tanácsos. recen JJ., Marton György fő
V.asútterv-ezö OV.. Papp Mihály felügyelő, szak.szervezeti köz
Zoltán m. főintéző, Pá!yafenn- pont, Sparing László m. taná• 
t.artási és Vasútép[tésl Technl- 1 csos, Szombathely Pft., Hajdu 
kum. Solt! Jenő főfelügyelő, János m. ellenőr, Mi-Skolc fth .. 
l.fAV N:,.-ugdlj Hivatal, Kiss Imre Simon István intéző. Balaton
v. m:unikás, Dunakeszi szertár- m.ária-fürdö, Boros János m. v. 
főn„ Bal<>gh István m. fó!ntéző, fömunkaanester, Bátaszék flh„ 
li::PM I. Katonai Szállitás! oszt„ Rel.:inger Sándor főváltókezelő, 
Kiss Sándor ellenör, J;:pül<>t- Sárszentmihály. Teleki Károly 
elemgyártó Főn„ Lozs! István főtiszt, K.PM 1/4., Varga István 
tóintéző, Budapesti lg., Ondok v. munkás. Záhony, Nagy Tóth 
László flllr>téző. Bp. Keleti, Uj- Mfüá!y munkamester, Rákos, 
1'árl Ferenc !elügy„lö, Salgótar- Kadensz,l<I Lajos m. ellenlk. Há
Ján-kűlső, Madarász Sándor mán Kató fth., Kántor Béla fő
munkamester, Rákosrendező, Intéző, Bp. i•!l' .. Kocza János elö
Pt,angár István fökocsirendezó, murukás, Szekszárd Pft.. su
Bp. Keleti, Fazekas Ferenc fö- s:ánszki Imre v. szakmester. szé
ellenőr. BBFF, N-agy József fő. kesfehérvár JJ„ Zentai Sándor 
munkamest�r-. Szuhaká1ló•Mu- intézó. szakszervezeti központ, 
csony, Zsámb,a László föellenőr. óvári Mihály főellenőr. Dun-a
Miskolc. Tiszai pu., Dr!szku Ist- part, Polonyi Imréné segédtll· 
'7án fökocs:rendező, Záhony, kár. BP. lg„ Erőd! Béla !elügye
Oláh Károly m. ellenőr. Debre- Iö. Orszá;,gos Osztószertár Szám
cen fth .• Olcsval Lejosné ellenőr, viteli Főn . ,  Sas Lajos m. fő
Debrecen. Fekete Imre mozdony- el lenőr. BBFF, Ordasi József 
felvigyázó, Szentes fth., Kun főállomáselö!Járó, Dabas, Tóth 
László cs. előmun!kás. Békés• Károlyné ellenőr. Bp. lg .. Kovács 
cs.aba Pft., Szántó József ellen.őr, István főellenőr, Landler JJ., 
Kecskemét. Horváth Sándor fő- Németh Ill. Lajos m. intéző, 
munkamester, Dc,mbóvár P!t„ Dombóvár. ft.h„ Soltész Gyula 
Vida Gyula m. v. főellenőr. Dom- v. szakmester, Déll !tb„ Czirják 
bóvár, Nagy Lajos v. kalauz, Arpád főintéző. Utasellátó OV., 
Pécs. Pusztaszer! István ellenőr. Zinlel István titkár. Szál!!tmá
Duna,keszl JJ„ Lökös Sándorné nyozás! Féln .. Kon!czky Károlyné 
tiszt. KPM 1/2., Varga Gyula fó· Irodave"."tő. Dun.a,kesz! JJ., Be· 
ellenőr. Vaszar, Sipos Antal m. reczik Jozsef v. szak.mester. Ko
főellenőr. Veszprém-kűlső m,.. márom fth., János! István m. 
Székely Ferenc ellenőr. Sopron főellenőr. Szombat.'hely 1'BFF. 
Pft., Meár János fő!ntéz6. KPM Reucsán Jenő fómozdo,iyfütő: 
1/7„ Francz Erzsébet lrodaveze· Ba!,a.ssagyannat nh., Klsvárd,ai. tő MAY Adatfeldolgozó Főn., József ellenőr. SárosPatak vonal• 
Kucsera Sándor fősz.akmester. főn. ,  Pitlik István ellenör, Land• 
MAY Utasellátó OV., Gergye •Jer- JJ„ Molnár Imre ellenör, 
Er,dre Intéző, Cell<l:ömöi.k Szer· Székesfehérvár szertártön„ Tóth 
tartón„ Na�y Tonna Gyula fő- VI. Mllhály főellenör, Keleti MG
lntézö. K'.sl..unha•las. Bódis Béla szak. Barcs Sándor főellenélr, 
m. főellenőr. Karp,osvár fth.. Fo-- A1_1tófuvarozás1 Főn.. Molnár II. 
dor Lajos v. (őmun-kamester. Lasz1ó m. v. töeHenör. Ferenc
Kisújszállás Prt.. dr. Pászthory város fth., Szegetkó József v, 
ZOltán rötanácsos. Budapesti i_g., sze.kmester. Hámán Kató rth .. 
Hidas Béla föellenör. Épületfenn- Dragov!cs János munkafelvigvá
tartási Főn .. May Ferenc v. fó- zó, Pé.cs szertár!ön . . Csapó Fe
munkamester. 01·oszlány, Rusz- rene fóelTenőr. Szolnok JJ .. K:á
nyák Béla römunkarnester, Szob, nyási Dénes v. szakmester. 
Rábai (Rehulka) Ferenc v. fő- Szombathely fth„ Szabó Zoltá"t 
ellenőr, Bp. Kelet!. Igló! Pál m. fö!ntézo. Miskolc lg„ V!nQze Jó
v főellenőr 11:szakl JJ„ Endrődy zsef v. főmunkamester. Kft'. 
G·yula főfelügyelő, KPM 1/8., Kápolna, Seb�k István v. fél• 
M'olnár Lajos főellenőr, MAY ellenőr, Berente. Kovács Elek m., 
Jegynyomda Főn .. Faltusz Lajos főtanácsos. Székesfehérvár fth . 
ellenőr TBJ;:�' Major József fő-

1 
Varró János v. szakmester, 

allomáselő)járó, Jászberény. Landler JJ„ Tömő lmre m. fó. 
Bogdán Lajos ellenőr. Déli Mú· 

i 

intéző. Hámán Kató fth„ Nagy 
sz.ak

. 
Szentesi Pál cs. előmunkás, József intéző. Eger, l\I,!té László•'

i
' 

Bp. Í,;p. Föu„ Putz Péter cs. elő- né ellenőr. !,!�ellátó OV .. Laka
,,unkás Teré7,városi Pft„ Török tos László romernök. Mátészaik<l 
.!_'erenc 'm. ellenör. Déli fth., Ve· P.!t., N<adeczky Zoltán főfelügye-

a dolgozók panaszaival 
A MAV Hídépítési Fónökség vesszáparipá,ja". Ha volt va· n:,ilvántartásáiból kitfuúlk, 

dolgozóit úgyszólván az egész i:mu probléma, elintézendő hogy valóban gyorsan intéz

ország te:rille.tén megtalálhat- ügy, 'kérés, igyekeznek a lehe-: keclnek és !küldik a válaszleve

juk. A főnökségnek 23 építés- tő leggyorsabban eleget tenru let a panaszosoknak. Egy 

vezetősége van, munkahelye az.dknak. szombathelyi bérpanaszt, pél· 

ennél 19 több. Nem 'könnyű a _ Csak 'Ítf311 tudjwk eUverü,l- dául, melyről július 19-ig sze

fönökségnél a szakszervezeti ni a felesleges vitákat, s hogy reztek tudomást, még aznap 

bizottság dolga. A tagoltság szó ne érje a házunk elejét, orvosolta'k és iküldtek a levelet 
miatt lrulönösen nehéz az ha gyorsan tájékoztatjuk tag- ��áth La;jos�, _meg a 
ügyek folyamatos intézése, a jo;im,kat ügyeik intézéséről pa· tölbb1elknek, ert.esitve ol;cet az 
dolgozók panaszaival való naszaiik orvoslásá.ról - �on- 1 ügy iked"'.�ző elintézéséről .

. 
rendszeres foglal1kozás. Elrnnek dotta Lengyel Sá·ndor, a ta- A legtöbb pan.aszt a b1zal
ellenére elismeréssel szólha- pasztalt aktivista, aki jelenleg mialk: továbbítják a szakszer
tunk a szakszervezeti bízott- az s2lb szánwi:mgáló bizottsá- vezeti bizottsághoz. Teszik ezt 
ság ilyen irányú murnkájáróL gár,ak elnöke.. - Akik szemé- szóban � lev�lben, és úgy is, 

Ha a szakszervezeti bízott- lyesen keresi,k fel panaszaik· hogy a bizalmi naplót havonta 
ság valamelyik tagja vidéki kal bizottságunkat azokruLk, rendszeresen bemutatják a bi· 
építéS1Vezetőségnél jár és vis:,;- ha mód van rá, az�nal segí- zottságnak. A naplóba bejegy
szaé:rlkezve tájékoztatja ta- tűnk. Bér- és ru.haü.gyekben zett panaszokra a bizottság 
pasztalatairól Müller János erre rendszerint meg is van a erre kijelölt tagjai, vagy lköz
s:dl:>-titkárt, rendszerint így Lehetőség. A levélben küldött vetlenül az illetékesek vála-
hangzi'k az első kérdése: pana.szolokail sem várunk. szolna'k.. . 

1 
Igyekszil:111k gyorsan intézked· M, volt a panasz? ni, hogy 3-4 Mpon belül már Rendszeres nyilvántartást 

Mi volt a pa'Tlllsz? - a vála.szt küldhessíLk. 
Monrlják is, hogy ez a titkár A szakszervezeti bizottság Megnéztük az egyilk bizalmi 

Automata. csomagmegőrző a. lipesei pálya.udva.ro� 

naplóját. A gondosság, a tag
ság ügyei ir�ti odaadás árad 
miruien sorából. Díszére válik 
ez a napló Szigeti NániLorné 
bizalmina:k. Ebből is kitűnik, 
hogy Szigetiné valóban meg
érdemelte a jutalmat, amelyet 
az idén kapott, tízéves bizal
mi mtl11Jkájáért. 

Jó volna, ha a szakszerveze
ti bizottság is egy hasonló 
naplóban vezetné a tagok pa
naszait és az ezek nyomán 
tett intézkedéseket. Jelenleg 
ugyanis a panaszok nyilván
tartása egybefolyik a t,öbbi 
üggyel, levelezéssel. A 'külön 
nyilvántartással is áttekinthe
tőbbé, még szervezettebbé vál
na ez a szakszervezeti mun
kánlk szempontjából oly fontos 
terület: a bejelentések és pa· 
naszok intézése. (L-cz) 

3 millió forintos építkezés 
a debreceni járóműjavíttíban 

A debreceni járműjavító 
kapacitásának növelése és a 
dol,goz&k szociális ellátásának 
javítása érdekében nagyobb 
arányú átalakítási és bővítési 
ml.lJillk:ák indulnak. 

A 3,1 milliós köl'lségű épít
kezést előreláthatólag 1964. 
augusztusában fejezilk be. A 
beruházás megvalósításával a 

l 
kapacitást növelő építkezése
ken túl 200 dolgozó részére 
korszerű öltöző.mosdó is épül, 

Még két fontos körülmény-
re hí�:tuk fel a figyelmet: 

a.) Az öregségi teljes, vagy 
résznyugdíj összege általába.m 
500 forintnál 'kevesebb nem 
lehet. Ha a:zonbam. van olyan 
dolgozó, a!ldnél a nyugdíjazás 
alkalmával figyelembe vehető 
átlagbére nem éri el az 506 
forintot, nyugdíja legfeljebb 
akkora összegú lehet, mint az 
átlagbér. Például: egy dolgo• 
zó 480 forintos átlagbmet 
szolgál, mondjuk 13 éve. En
nek a dolgozónak nyugd.ijti 
legfeljebb 480 forint Lehet, te• 
hát 500 forintra nem egészít
hető ki. 

b.) Ha a dolgozónak az 501 
forintot meghaladó átlagbére 
alapján 500 forintnál keve
sebb nyugdíj összeget állapí· 
tanak meg és szolgálati ideje 
a tíz évet meghaladja, nyug
díját 500 forintra ki lkell egé

szíteni, és anJ11,yiszor 5 forint 
összeggel megemelni, ameny
nyive! több a szolgálati ideje 
10 évnél. Például: egy dolgo
zót törzsnyugdíj és nyugdíj. 
kiegészítés cím.én 485 farint 
ill,etné meg 20 év alapján. 
Nyugdíját ki kell egészíteni 
500 forintra. l!!s mivel 10 é11 
szolgálati időn túl további 10 
éve van 10x5 vagyis 50 forint 
kiegészítést kap. Nyugdíja te· 
hát 550 forint lesz. 

A dolgozó nyugdíjának 
megállapításáról a MA V 
Nyugdíj Hivataltól határoza
tot kap. Amennyiben a hatá• 
rozat valamely pontjával nem 
ért egyet, azt a MAV Nyugdíj 
Hivatalhoz cúnzett beadvány
nyal 15 napon belül meg lehet 
fellebbezrrü. A fellebbez.és 
alapján újabb határozatot kap 
a dolgozó, ha azzal sem ért 
egyet, további jogorvoolatl 
(fellebbezési) lehetőséggel le
het élni, ha a határozatnak a 
fellebbezésre adott utasítása 
erre lehetőséget ad. 

Mint látható, a nyugdíj
ügyek intézése bonyohllt, 
ezért keressék fel a dolgozök: 
a szalkszervezeti bizottságok 
nyugdíjügyi albizottságait és 
kérjék segítségét. 

A legközelebbi számunkban 
a nyugdíjak folyósításának 
korlátozásáról fogunk tájé• 
koztatást adnf. 

Papp András 
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,,Átalakítás alatt a forgalom zavartalan" 
Mintha már ósz lenne - olyan nagy a forgalom Kecskemét 
U}omáson. Naponta 100-120 leadásos kocsi érkezik, a fela.dás 
Is közel ennyi. Ráadásul folyamatban van az állomás átépítése 

Meglátogatta Kecsl.,emét állomást Gafar Ahmed abd el Karim, 
& szudáni vasutak forgalmi osztályának vezetóje. 

A Szentesi l!:pítési Fónökség pályamunkásal a negyedik vágány 
á.."'Yazatának helyét készítik elö, 

,.. 

Motoros !henger tömöríti az 5. vagany ágyazatát. Az állomás 
vágányairuk átépítl-sét szept.ember végére befejezik. 

A tíz darab négytengelyes húto7locsi 200 t-0nna pecsenyekacsát 
visz a Német Demokratikus Köztársaságba. A vonatot a leg

korszerűbb fagyasztóberendezéssel szerelték fel. 

1\IAGYAR VASUTAS 3 

Talpraesett vasutasok 
Erős szélviharral járó ziva

tar tombolt július 21-é1i, dél
után a Balaton északi part• 
ján is. Megszólaltak a vihar
ágyúk, a csónakázók és a fü-r
dőzók menekültek ki a ví.:
ből. A vonatoknak azonba·n 
közlekedniük kellett . . • 

A nagy szélviharban a 39. 
számú őrháznál szolgálatot 
teljesítő Palkovits József pá
lyaőr éberen teljesítette szol• 
gálatát. Figyelte a pályát. Ész
revette, hogy a 2114/a számú 
vonat előtt egy nagy nyárfát 
a sínekre döntött a vihar. 
Időben megállította a vonatot. 
Fűrészt hozott és a vonat sze
mélyzetének segítségével el. 
hárította a veszélyt jelentl 
akadályt. Bödör József ta
polcai vonatvezető vei kettéfú
részelték a fatörzset. A vonat 
kisebb késés után folytathatta 
útját. 

A kidőlt nyárfa súlyos ba i
esetet okozhatott volna, ha 
Palkovits József nem veszi 
észre idejében. A vonat uta
sai örüitek, hogy néhány 
talpraesett vasutas megmen
tette öket a veszélytől. Kötz
lességii.ket teljesítették, dP. 
méltók; az elismerésre is. 

Bognár Károly 

Pontos vonatindítás - A kocsikihasználás 
akadályai - Utánpótlási gondok 

Beszélgetés Esztergom állomás munkájáról 

ltvente sok ezer kiránduló 
keresi fel Esztergomot, ezt a 
történelmi nevezetességekben 
gazdag várost. II. vonaton ér
kezők főleg diákok, az ország 
minden részéból. Nyári va
sárnapokon néha négy külön
vonat is befut az áJ:lomásra. A 
mai Esztergomnak azonban 
nemcsak múltja van, hanem 
munkás jelenje és szép ter
vekkel biztató jövője is. Jól 
látják ezt Esztergom állomás 
dolgozói, akik számon tartják 
a teherforgalom fejlődését. 
Krizsai József állomás,fónök 
is ezt említette először, ami
kor az állomás forgalmáról 
beszélgettünk. 

üveg kereteket és vitorlázó 
repülőgépeket adnak fel ná
lunk. Jelentősebb tömegárut 
- bánya- és tüzifát - csak 

a helYi erdőgazdaság rak va
gonba. Nagy személyforgal
mat bonyolit le Eszte-rgom 

állomás. Naponta 54 személy
vonat indul és érkezik Eszter
gomba. 

Kocsikihasználásban azonban 
nem érték el az élüzem szin

tet, kevés volt ehhez a 92,l 
százalékos eredmény. 

- Mi nehezíti Esztergom 
állomáson a '.kocsikihaszná
lást? - kérdeztük. 

- Allomásunik lényegében 
a 2-es és a 4-es -z:onalak. -z:ég
áUomása. Nem nagyon -z:álo
gathatunk a Kocsikban - váKrizsai József elmondta, laszolta az állomásfőnök. hogy a második negyedévben Rendszerint a helyben Tdraa személyvonatok menetrend- kott kocsikat kell felhasználszerúsége 98 százalékos, a te- nunl< a feladáshoz is. A szerhervonatoké 95 százalékos számgép export küldemények;

volt. A vonatindítáSi tervet nél különösen nem tudjuk k.i-100 százalékra teljesítették. használni a kocsikat. Ha csak Ezen a vonalon :kötött fordá- két gépet küldenek vala.meban közlekednek a mozdo- lyik országba, azokat már 
nyok, így a személyvonatok külön kocsiba kell berak· 

Naponta 54 személyvonat n;-enetrendszerúségén� javu- nunk. A 't'Ítorlázó repülőgé
lasa ma.ga

_ 
után vonia :';. te= pek igazán nagyon könnyúek, 

- Esztergom üzemei jól her".0?-at?k pontosabb k_ozle viszont nagy helyet foglalnak. 
fejlődnek, forgalmuk növek-

1 
k_edeset , 15· A k<><:s1�tozko-

l 

Nehézségeik ellenére ered
szik. Főleg szerszámgépeket, das a vállalt 95 szazale� he- ményes az esztergomi vas
hordozható cserépkályhák;at, lyett a második negyedev fo- utasok munkaversenye. A 
higanygőz lámpákat, szem· 1 lyamán 95,8 százalékos volt.

! 
múlt negyedévben baleset-
mentesen dolgoztak. A vas
utasnap alkalmából 8 brigádot 

Minőségi járműjavítás kezdődött 

a szombathelyi járműjavítóban 

oklevéllel tüntettek ki. Most 
szervezik újra a szocialista 
brigádokat, mert a korábbi 
vállalások nem voltak megfe
lelőek. Szakvizsga hátraléka 
senkinek sincs. Az állan1i ok
tatásban való részvétel is jó. 
Középiskolába 7. általánosba 

Június óta minőségi jármű- 1 követeljük meg a járműjaví
javítás folyi.k a szombathelyi tásban. 

gépre van szüksége az üzem- 8 dolgozó járt tavaly. 
nek. 

járműjavítóban. Nem azért Rámutat.ott Harmati elvtárs 
nevezik így az új munkálta- arra is: in,emcsak az átállás 
tási módszert, mintha korál:>- nehéz..<aégei okozták a javitási 

Jobb anyagellátási 
Szorgalmas törzsgárda 

- Nagyon m'!qbízha.t6, 
ban l!1eIIl fordítottak volna darabszám <:sökkenését, ha- Hajós Sándor, a járműjavitó 
gondot a minőségre, az egyes nem az, hogy a műszaki veze- kocsiooztályának . vezetője azt 
járműjavítási módozatok elő- tök és a munkások körében kérte, pontosabban rögzítsék 
írásai azonban korábban nem sokan „kényelmes javításnak" mit kell elvégezni egy-egy ja
tették lehetővé az alaposabb értelmezték a m:inőségi já1mű- vitás keretében. Nem helyes 
munkát. Az első minőségi hó- javítást. Valóban tűrhetetlen, ezt az átvevők becslésére bíz
nap eredményeit, tapasztala- hogy ne érje el a 100 száza.lé- ni. Van olyan kocsi, amelynek 
tait augusztus 2-án a j ármű- kos teljesítményt a kerékesz- javitása a szokásos 6000 fo1int 
javító kultúrottho.nában Har- tergályos, vagy más szakmun- helyett az újabb és újabb kí
inati Sándor ve2'Jérigazgató- 'kás, akinek munkáját lénye- váru;ágok miatt 15 OOO forint
helyettes elnökletével tart.ott gében nem érinti az új javí· ha került. Segíteni kell az 
műszaki h.--onierencián érte- tási elv alkalmazása. Már- anyaghiányon. Hat kocsit pél
kelték. pedig ilyen jelek is mutat- dául ütközőcsavar hiánya 

szorgalmas törzsgárdánk van 
- mondta az állomásfőnök 
- de az utánpótlás ninc:r 
biztositt,a. Az utóbbi években 
38 dolgozónk ment el. főleg 
nyugdíjLJ.. Fiatal alig jön 
hozzánk. Csökken a létszám 

ezért mind nehezebben tudjuk. 
kiadni a szabadságokat. Ugy 
látom, a 1-'0luzl más á.llomá• 
sain még nehezebb a helyzet. 
Éppen az im.ént telefonáltak, 
hogy küldjek holnapra Lábat
lanra egy mtllház6t. _ l',lit jelent a minőségi koztak az e�ső h_�pb��- . . miatt nem tudtak kiadni a 

járműjavítás és mi a célja? - . A szo1;11oathelyi 3armu3avito múlt hónapban. 
etTől beszélgettünk a konfe- i.gazgatoJa, Bata �e,:enc f:l· A vasút és egész népgazda
rencia megkezdése előtt Matkó mondotta. , h� ,  fe�smertek ságunk számára rendkívül 
Józseffel, a járműjavító osz- ezt _a _ p�blemat es több szer- fontos, hogy ne csak a jármű
tály helyettes vezetőjével. y-� mtéz��<;st tettek a veket, hanem az ankéton el-

Komoly gondot jelent az is, 
hogy az állomás nélkülözi a 
szociális létesítményeket. A 
vonatkísérÖlknek, a vontatási 
dolgozóknak és a raktári 
munkásoknak munkaruhában 
kell bejárniok, mert n incs öl
töző és fürdő. Csak a koe&i
takarítónők részére sikerült 
egy szűk öltőzóhelyiséget biz
tosítani. Tavaly terveztek Esz
tergom állomásnak egy 20 fé
rőhelyes laktanyát, de az 
építkezés elmaradt. 

. - • . . . .. . 't ' 3av1tas gyors1tásara. A csere- hangzott hibákat 1s minős,',gi 
.. - A __ m_mo_segi J?,TmUJavi '!-8 javítás kiterjedtebb alkalma- módon javítsák h-i a szombattobb . kulfol4t orszagba-n_ ma! zása feltétlenül segíteni fog. helyi járműjavító vezetői és elt.e-r3edt. ;riod_!.zer. fzt Jelenti, Augusztus 2-án miír 273 kocsi dolgozói. Megvan a lehetősé· hog11 a _1a;r-m:!'-3a._v��ok "!'emcsal, felvételét végezték el és 187 gük arra, hogy úrrá legyenek a.zt a htbat 3avit3ak kz, aTJte!y kocsi javításán dolgoztak. az átállással járó kezdeti nemia� a _forgalomtóL bekuldik De-mete-r István, a 7/D. cro- hézségP.ken, főként akkor, ha 

a 3a!"my.vet, 7!-"-nem_. gon<ios ;:,ortvezetöje elmon<lotta, hogy nagyobb gondot fordítanak a el.le'.wrze_s alap3án . s�inte g!• sok a szel!ecselési hiba. Ered- munka.brigádok mennyiségi neralozzak_ . a �ocsikat . • Elso- ményként-említette, hogy a C- eredményeire is. A forgalomso_r�n 4. J_ar-m!-11'.ek kopo, {<»:· és D-kategóriás kocsiknál nak rendkívül nagy szállítási go es szilá.rdsagt. sze-mpon_ bol nagy mennviségú CH-anyagot feladatai vannak, melyeknek igénybe vett alkatré.sze-mek ik ·· 1t felh
. áln' A k ik 

I 
csak akk tud l t t . 

ond k . .  't , •t ért 'ük. mi- s 
fil"I.I 

aszn 1. ocs - or e ege enm, 
g _ . o_s . .  •](l�� � . 3 , mázolása nem megfelelő, mert ha gyorsabban kapja ,..issza 

Esztergom állomás forgal
ma, jelentősége növekszik. 
Szükséges, hogy gondoljunk 
a munkakörülmények javítá• 
sára is. 11VSeg� 3armu3av,tas ala.��- N�- nem jó a festék. Jobb szer a javításra küldött kocsikat. lunk is az a cél. hog-y 3arniu- , kr t··b-... ·ál· k' Lő · J' javítóból kikerillt koc.sikat ne 

szamo a, o .., specI IS IS• rmcz anos 
keUjen egy-két hónap múlvá 

L. J. 

újra javítani. El akarjuk. érni, 
hogy fő-t,,;.rsgától fövizsgaig ja
vítás néUdll üzemeljenek; jár
műveink. 

A minőségi járműjavítás ré
vén csökkenteni akarjuk a 
íutójavítások számát, ami je· 
lenleg igen magas. Évente 
23-24 ezer futójavítást végez
nek a vasútnál. Népgazdasá
gunkat kedvezőtlenül érinti, 
hogy egy kocsi évenként átlag 
hat és félszer áll le javítás 
miatt. Ez kocsinként ugyan
annyiszor 7-8 .<1api kiesést je
lent. 

Mit hozott az első hónap 

Érdekes vitának voltunk ta
nu1 a műszaki konferencián. 
Elmondották, hogy a kísérl.eti 
munka minőség szempontjából 
igen jó eredményeket hozott. 
Kifogásolták viszont a telje
sítmények csökkenését. a ko
rábbi javítási darabszám közel 
egyhat.cdára való ,isszaesését. 
Ezért hívta fel a figyelmet a 
túlzások elkeiiilésére Harmati 
Sándor vezéri.gazgató-hel:i~et
tes. Nem az a cél, hogy most 
egv csapásra pótoljuk a régi 
hiányosságokat. nem új jár
műveket akarunk itt gyártani. 
Az a fontos. hogv az igényb,e 
ve1t alkatrészek állapota meg
felelő legyen. Szükség van a 
már használt, de megjavított 
alkat.részekre is, ha az.ok álla
pota megfelelő. Valamenn;\-i 
jármú ja'vitásánál nem nö,·eJ· 
hetjük egysze1Te 100 százalé
kosan a ráfordításokat, hiszen 
ez erőnket meghaladó vállal
kozás lenne. A helyes közép
utat megtalálva. a döntő fon
tosságú minőségi tényezöket 

Négy 
., 
ev után újra az első helyen 

- A szombathelyi igazgatóság vezetőjének nyilatkozata 

támogatást, gyakran raktárnak 
használják a !kocsikat. , 

Több kocsi kellene 

Az i,ga:z!gatóságok 1963. má- ban igen sok mutatóban szép 
sodik negyedévi munkaverse- javulást értünk el. Jó volt a 
nyében a szombathelyi igaz- menetrendszerűség. A tehervo
gatóság került az első helyre. natok átlagos terhelését a ko-
Ebből az alkalomból kerestük rábbi 731 tonnáról 760 tonná- - Mi a legfontosabb tenni• 
fel. Szegedi Nándor elvtársat, ra !llövelti.lk. Javult a fajlagos valójuk? 
az iga.-,g:atósá" vezetőjét. - Elsősorban az, h<JQ' csök• 0 

k z szénfogyasztás, és a mozdony- kentsü..1<: a gépre várások szá-Milyen remények e kihasználási tervet 104,7 szá. , ___ ...,,.k • d'k negy--'.<.., mát és gyorsítsuk az elegy• == a maso • · """''" zalékra teili'esitettük. A koc.si-ve-rsenyt? - kérdeztük 
,·avítási es· a kocsikihasználá-

mozgást. Javítanunk kell kap-
- A kemény tél és az azt csolataink-at a. szállitófelek· 

követő árvíz eléggé sújtotta si tervet egyaránrt; teljesítettük kel. Különösen fontos, hogy 
igazgaitós-águnk területét a második negyedévben. Ered- fejlesszük az irányítás. az em
kezdte Szegedi Nándor. _ Az ménJ·einkikel négy év után ke- berek•kel való foglalkozás szf:n. 
első negyedév folyamán mint- rültünk újra az elsö helyre. vonalát. A száll.ítási lemara• 
egy 500 ezer tonna áru szállí- Si.került ismét megelőznünk dás pótlásához arra is feltet
tásával maradtunk adósai a ré.,.. vetélytái-sunkat, a pécs.i lenül szükség van, hogy töbh 

= üres kocsit kapjunk a szom-népgazdaságnak Ar.ra töre- igazgatóságot, amely tavaly szédos igazgatóságoktól. Ná-kedtünk, hogy mielőbb khke- olyan kiválo eredményeket ért Junk ugyanis naponta átlag �:�!
tü
� nj��

ani
h•�t��: el. 60_0 kocs.ivaJ

_
. több a feladás, 

test, amihez a párt- és. a szak- - Hogyan akarjá.k megtar- ;11111t.k�ieachls. i�l;át a rakott 
szen·ezet eg:ya_r-mt �k segitsé-

1 

ta11.i az euő helyet? 1 ��f�k fed��r�=i s:� g�t ado!t. Muszaki_ ko�eren- - Most ez a leg:fobb gon- sé;!Íetünket. c;.1!,kon es tenmilés, t:,nacs�o= �ulllk. � . pécs�ek és a 1öb,bi I örülünk az el.sőségnek é.� za: okon beszéltu'k meg dol:5� 1gazgatosag maris a nvomunk- reméljük, hogy ez a szép sí• 7--<>.mkkail. :1 fel�datokat. K_ulo- ocn ,an. Nagyon nehe7Jti do!- ker arra ösztönzi igazg.:t&;ánosen -�kat �árlm1½ atlol a gunkat a kocsihiány. amely- 1 gunk valamennyi dolgozóJát, 3�1 . b-r1gádtól, amelyik a �zo- lyel napról napra meg ke!J 
I 

hogy segítsék elő az őszi íorc1�list�-
cím

t
ért v

zt
ersen

N 
Yel:· '\;agy küzdenünk, s javulás ebben a galomra való felkészülést. A mar emyer e a · em 1s csa- növekvő szállítás• ·g · ek k „ uJ • �11 't · 1 lább 18 lódt nk benn„k Különil5en , - 1 J '?71Y _o-

1 
e mrrepa_,;za , as ega 

. u 
. 

u · 
_. vetkeztében most aligha var- ezer kocsit ,..esz majd lgény-J �! . <i<?lgoztak a _P�l'lyafei:m�- ható. A tömegáruk rakodásá-

1 
be. Számíthatunk a többi me• 1a�1 _es a vontaitási swciialista hoz igazgatóságunk területén zógazdasági termény, valamint bi,gadok. kevés a rakodógép. Az AKÖV ll műtrágyaszállítás fokOUJdé• 

Versenyt6rsaink dolgozói. akikkel icyek,zünk a sára. Tranzitforga.Jmutl!k: is na. 

kb k 
lehető legjobb együ!lműkö- vekedni fog. Példás he!ytállűt a nyomun an vonna dést Jcialakít.ani, nem győzik a várok a szombathelyi i�-1 

- Sikerült pó«>lniuk a le- szállitást. úgy látjuk. a szál- tós� rnlamennJi dolgozójától! 
ma radást? lítófelek, különösen Ve5zprém , fejezte be nyilatkozatát 

- Sajnos, még nem. Az.on: térségében, nem adnak elég Szegedi Nándor elvtárai. 



---------�------------

Elhunyt Bebrits Lajos elvtárs 
Bebrits Lajos elvtárs a munkatársa volt a Sarló és 

munkásmozgalom és a párt Kalapács és az Új Március 
régi harcosa augusztUs 9-én című folyóiratoknak. A máso-
72 éve.s korában elhunyt. Ha• dik világháború éveiben be
lalával egy régi vasutas, a kapcsolódott a magyar hadi
vasutasok mozgalmainak ki- foglyok •között megindult fel
próbált harc05a távozott so- világosító munkába, az Igaz 
rainkból. Szó szerkesztője volt. 

Bebrits elvtárs életútja sz.o.. 1945 tavaszán tért haza a 
rosan összeforrt a vasúttal. Szovjetunióból. A vasutas 
1911-tő! már a vasútnál do!go- szakmában szerzett gazdag ta
zott. Temesváron ifjú korá- pasztalatait és minden erejét 
ban bekapcsolódott a munkás- latba vetette azért, hogy a há
mozgalomba, belépett a Szo- ború következtében szétzilált 
ciáldemokrata Pártba és a és tönkrement magyar vas
Vasutasok Szakszervezetébe. utat és közlekedést helyreállít
füete ettől kezdve összeforrt suk. A Közlekedési- és Posta
a nrunkásmozgalommal. ügyi Minisztérium államtitká-

Nagy energiával vett részt a ra lett, majd 1949-ben közle
vasutasok szervezésében. a kedés- és postaügyi minisz
a vasutas mozgalmakban. Az terré nevezték ki. Ezt a tiszt
első világháború végén az er- ségét 1956-i.g töltötte be. 1949-
délyi vasutassztrájkok egyik tói 1962-ig Budapest, i lletve 
szervezője volt. Erdélyben Zala megye országgyűlési kép-
1920-ban a bánáti vasutasszö- viselője volt. Odaadó munká
vetség titkára lett. Forradalmi ja elismeréi;éül a Munka Ér
tevékenysége miatt többször dernrend arany fokozatával és 
letartóztatták és hosszabb· a M\lnka Vörös Zászló Érdem
rövidebb börtönbüntetésre renddel tüntették ki. 1957-tól 
ítélték. 1 922-ben az erdéÍyi és 1959-ig diplomáciai swlgála
bánáti szakszervezeti tanács tot teljesített követi minőség-
elnökévé választották. ben, majd 19/!0-tól nyugdíjba 

• • • • ? • vonulásáig az Országos !de-Romamabol 19-4-ben, rru- genforgalmi Tanács f3titkára után a börtönből kiszabadult, lt N d' "b vonulása után Amerikába ment Tagja volt I vo · yug •J a 
az Egyesült All�ok Kommu- 1 a párt áldozatltész, fáradha
nista PártÚnak, élt az új Elő- tatlan munkíi,saként dolgozott 
re című kommunista napila- tovább. 
pot szerkesztette. Fonadalmi 
munkássága miatt 1932-ben 
kiutasították Amerikából. Ek
kw a Szovjetunióban kapott 
menedékjogot, ahol mint vas
utas dolgozott, és állandó 

Bebrits Lajos elvtársat 
augusztus 13-án nagy részvét 
mellett helyezték örök nyuga
lomra a Kerepesi temetö pan
teonjában. 

------ - 1 ..... 1 -

Korszerűsítették Cegléd állomás 

jelzőberendezéseit 

.Ez a. bejárati Jelző már nem ,,karácsonyfa.": F�yjelz_ései meg
: 

felelnek a nemzetközi szabályoknak. Az atada.s elott Bango 
Sándor műszerész leveszi a lámpák fedőla.pjait. 

ltlACYAR VASUTAS 1.!>63, AUÖU.ZTlf8 15, 

Központi'. rádióskört 
szervezünk 

Az oktatási évben 50 hall
gatója volt az •MHS rádiós tan
folyamának, melyet kezdők és 
haladók részére az &zaki Jár
műjavító „Törekvés" kultúr
otthonában szerveztünk. Az 
elméleti és a gyakorlati fog
lalkozások folyamán a hall- Szabálysértés - pénzbirságolás 
gatók megismerkedtek a de- Az utóbbi években nagyon ennek tűrhetetlenségére az erre az Aszód állomáson 1962. tektoros és a CSÖ\"leS rádióké- elszaparodtal, azok a j elensé- utazóközönség figyelmét. Leg- szeptember 2-án bekövetkezett szülékekkel. gek, hogy illetéktelen szemé- többször azonban nem veszik baleset, melynek következté-Házi műhelyünkben rádió-

lyek a vasút területén meg figyelembe ezeket a figyel- ben 5 személy meghalt, egy kat is építettünk . .  A rövidhul-
nem engedett helyen közle- meztetéseket. Sőt sokszor sér- pedig súlyosan megsérült. lámú rádióamatőr· munkát egy 
kednek és tartózkodnak. De tó, fenyegető megjegyzések- , Ez a tragédia hívta fel nyo-0-V-1 típusú vevőkészülék 
elkövetnek egyéb súlyos sza- kel illetik a kötelességüket mat.ékkal az illetékesek figyel· építéséve

l 
kezdtük m

eg. Ez-
bálytalanságokat is. Pél�átfl teljesítő vasutas dolgozókat. mét arra. hogy a balesetek zel a ké&Ztilékkel sajnos, még felemelik a lezárt sorompot es Jórészt ennek következménye, megelőzése éi;dekében sürgőnem tudunk eredményesen alatta átbújnak, mozgó vo- hogy gyakorta az erre hiva- sen olyan intézkedéseket kell dolgozni, mert még nem kap- natra fel- és leugrálnak, a vo- tottak is elmulasztják a fi- foganatosítani, hogy a vasút tuk meg a rövidhullámú meg-
nat lépcsőjén utaznak. Ezzel gyelmeztetést. Beigazolódott, terület.én az illetéktelen sze. figyelő számot. 

hogy mélyek által eluralkodott álla-Az a tervünk, hogy központi nemcsak a. vasútüzem biz- . • po1.okat a lehetőséghez mérten rádióskört szervezünk, itt, a tonságá.t, banem saját és a. vasut alkalmazottai megszüntessék. ,.Törekv�s" kul.túrottho'?"?a�, mások testi épségét is képtelenek ezeket a. sza- Az elgondolást tett követte. vagy masutt egy helyre torna- ,1 tet'k. bályta.Ia.mágokat mega.ka.- 1963. március 26-i kelettel rítjük a budapesti vasutas rá- vesze yez 1 • .. dá! ozni megjelent a kormány 7/1963. diósokat. Kérjük ehhez a rá-

1 

Mindez annak ellener� tor-
, 

Y • . számú rendelete, amely lehe-diósok jelentkezését és az il- ténik hogy figyelmezteto táb- annak ellerére, hogy ilyen töséget ad a helyszíni bírsá-letékesek támogatását. láko,..; hangos bemondón, vagy vétségek már tragikus követ- golásra. (Annak idején a, �en-Dr. Buru János élőszóval gyakorta felhívják I kezményekkel jártak. Példa deletet lapunkban teljes ter-

Nagy m�gtiszteltetés érte 
a •�as-utasnaiP alkalmával pá
lyafenntartási fÖ7lőkségünk 
II-es szakasznt - írja Sopron
ból Perl,ak.i Gyula. - Szo
cialiSt.a brigmdjuk tagjai zász
lót je'lvényt és pénzjutalmat 
kaptak. Fémökségünknél 15 
brigád küzd a szocialista eí
mért. Közülük négy már 
többször, há.rom pedig egyszer 
nyerte el ezt a kitüntető cí
met.'' 

* 

Kanizsa vár megállóhely 
talaja n,a.gyon elhanyagolt ál
lapotban van a fel- � leszál
lóhelyen, Csak a szerencsének 
köszönhető, hogy eddig nem 
történt baleset. Feltétlenül 
szükséges, hogy mielőbb sa
lakkal töft«ék fel ezt a terü
letet - olvastuk Markos Jó
u;ef levelében. 

* 

Nagy Jcöl/.tséggel újították 
fez' tava.ly Keszthely álwmás 
felvéte!i éfpü!etét. Néhány 
.apróságról"· azonban megfe
'1edlreztek - írja Bognár Ká
roly. - A fOTgalmi iroda, a 
ser,édhivatal és a raktárépü
letben levő árupénztár abla
kaira. nem tettek rollót. A per
zselő nyáiri nap nem használ 
az itt dolgozó vasutasok sze
mének • . •  " 

* 

Az elsó- félévi munka ered-
ményeiről és a további fel
adatokról tanácskoztak leg
utóbb a debreceni fűtőház 

jedelemben közöltük.) . 
Ma már minden állomason, 

b 
� 

J • 
� 

szolgálati helyen . . .. szemé�-
// • 

t#� 
szállító vonaton kifuggesztes-

1 _� � ,
· re kerül ez az április 1-vel 

�v �,L, életbe lépett rendelet. 

swcialista brigádvezetói. A 
kocsiszolgálatot képviselő bri
gádvezetök elhatározták, hogy 
harcot indítanaik a „srocialista 
munka műhelye" cím elnyeré
séért - tudósít Marosán Pál. 
- Többen kérték. hogy a 
szertár javítsa meg az anyag
ellátást. 

* 

„Alsóőrs állomáson az 1. és 
2. számú váltók ábra. áU-íro 
rúdja a szögva.son csús.:ik, 
a.mi nagyon megnehezíti a 
váltók állítását. A blokk-mes
ter és a pályamester egymás· 
ra hár!tja a fel.elösséget, a hi
bát egyik sem akarja meg
szüntetni. Jó lenne, ha a 
szombathelyi igazgatóság 
mielőbb eldöntené ezt a vitát 
- írja Kiss Lajos. 

* 

Legutóbbi termelési tanács
kozásukon a második negyed
év eredményeit értékelték 
Kazincbarcika állomás dolgo
zói - írta levelében Behán 
Rózsa. - A turok versenyét 
Lővey Lajos swcialista bri
gádja nyerte 99,7 százalékos 
kocsilartózkodási és 99,2 szá-
7.alékos kocsi kihasználási 
eredménnyel .  

* 

„Több vasutas társammal 
együtt mi szégyeltük magun
kat az Utasellátó helyett 
augusztus 5-én, a Déli pálya
udvarról indult 1008. számú 
gyorsvonaton - ftja Molnár 
Árpád levelezönk. - A cu-

1 

A rendelet Pl.apján a rend· 
, . őrség a vasút területén ille

ko1,1,át és csokoládét kfnalo téktelen személyek által elkö
kosaras fiatalember, az Utas- vetett szabálysértésekért - a 
ellátó alkalmazottja .. piszko:<, szabálysértés mértékétől füg
pecsétes ö!Lözetben Jarta ve- 1 göen - a jövőben postai be
gig a vonatot . .  �l�an. volt I fizetés; lap á_tadásáva! �ely
mintha az Ecseri uti piacról színi bírságolast fog k1róm. 
menesztették volna • • • " A szabálysértések meg-

* szüntetésére azonban a 
Kéthetes műszakkal készül- helyszíni bírságolás egye-

nek az alkotmány ünnepére dül uem lesz elegendő. 
Dévaványa állomás dolgozói, Továbbra is szükséges - és 
a.kik tervüket élüzem szinten ez nem szűnhet meg -, hogy 
teljesítik. 320 óra társadal1ni a swlgálatban levő vasutas 
munkával vesznek részt a dolgozók kötelességszerűen ti
tanácsi für4ő építésében. :4:z 

l 
gyelmeztessék aZ(?kat a szem�

á!lomás minden do!gozo3a. lyeket, akik szabálysértést ko
sza.kszervezeti tag - írja Bol- vetnek el, vagy akarnak el-
dizsár Gyula. követni. Kiss Pál 

Suonii kulLlöttei 
A finMk „Suomi'-na.k nere

zik hazájukat, a, 70 ezer tó 
országát, a.hol rövid a nyár 
és hosszú a tél, s a.hol ránk, 
magyarokra rokoni szeretettel 
gcmd.olna.k az emberek. E ro· 
konság fokának bizonyítását 
a nyeLvtudósok már elvégez
ték, de ahhoz, hogy hazánk
ban, főként a va.sutasok köré
ben jobban megismerkedjünk 
a finn nép életével, népi kul
tú-rájával, jó szolgálatot tett 
a szakszervezetünk meghívá
sára hozzánk érkezett öntevé
keny finn népi együttes. 

Több vidéki fellépés után 
augusztus 10-én, szombaton 

este Budapesten tartottak elö
adást az Északi J árműja.vltó 
,,Törekvés" kultúrotthonában. 
ünnepélyes pillanat volt, a.mi· 
kor felgördült a. függöny, s a 
finn nemzeti lobogó alatt 
zeneszóra. vonultak a sztn
padra. az együttes népviselet· 
be öltözött tagjai. A 3órészt 
középiskolás diákolcból ál!ó 
együttes nevében lrja Sa.rna
ma ta.nárnö üdvözölte a kér 
zönséget, majd kezdetét vettt 
n mű.sor. 

Gyöngyösi változások 

Lakodalmas tánccal kezd
ték a míISO'Tt. A zenekar me
nüettet játszott s a párok 
lassú, ringó léptekkel mozog• 
ta.k a színpadon. lgy fejezték 
ki a tánc mondanivalóját: a 
fiata.l.okat szüleik kényszerí• 
tették egymáshoz, hogy a va.• 
gyon házasodjék a vagyonnal. 
- A felszabadulás előtt náA nyár elejére új köhtös

be öltözött Gyöngyös állomás. 
Az épületek - az áruraktárt 
is beleértve valósággal 
megújhodtak. 

- Ideje már - mondjá'.t a 
gyöngyösi vasutasok. - Vá
rosu·nk eU1Jre nagyobb idegen
forgalmat bonyolít le. A Mát
ra az év minden szakában sni
zával vonzza a. turistákat. Ei
zony az állomás elhanyagolt· 
sága miatt eddig eleget szé
gyenkeztünk. 

Most már nem kell sz.égyen
kezniök. Szépen rendbehozott 
állomásukon a legelökelóbb 
vendégeket is fogadhatj:\k. 
Meg aztán nem rajtuk mú
lott, 'hogy csak az idén került 
sor a megkopott. fakószüüe 
színű épületek tatarozására. 
Ok a rájuk bízott feladatokat 

értünk el, Ennél a tényezőnél az új versenyfol'!Tla. Négy év- lunk is gyakori volt az ilyes-a.zért van némi lemaradásunk, vel ezelőtt 4 b1igád 24 do!- m i  . . .  Azután a táncosok egy mert aránylag sok göngyöleg gozóval lépett az új útra. Ezek vendéglőhöz érnek és bána.táárut kell továbbítanunk. Az a brigádok kiernelkedö ered- ban inni kezd a lakodalmas iga.;;;gatóság az üres gyümöl- ményeikkel, a vállalt kötele- nép. A zene gyorsabb ritmusra csös rekeszekre például 7 ton- zettség maradéktalan teljesíté- vált és frissebb lesz a tánc, na terhelést szabott. Ezzel sével előbb a címet. majd az majd a pálinka. hatására. szészemben 2,7-3 tonnánál nem 

I 

oklevelet is elnyerték. dítő forgássá gyorsul a .,nyolc-t1.tdunk többet berakni egy ko- A múlt év tavaszán a párt személyes engelskába.n". csiba. A laza fémforgács szál- VIII. kongresszusa tisztele- Magyar tánccsoportok mii• lításához nem áll -rendelkezé- tére kibontakozó munkaver- sorában szokatlan műsorszásünkre megfelelő kocsi. seny újabb lendületet adott a mot is bemutatott az eg1Iüttes . 
Mi hiába törekszünk arra, szocialista brigád-mozgalom- Ritmikus, balettszerű labda.

hogy a. kocsikat kiterhelve to- nak. Ennek eredményeként gyakorlatot adtak elő a �ék 
vábbítsuk. A dolgozók szorgal- további 6 brigád készített b!ú.zba. és fehér szoknyácska.ba 
ma, igyekezete is kárba vész. szerződést. öltözött karcsú finn  1.ányok. A 
Úgy vélem jogos a.z a. kéré- - Amikor tavasszal a. párt közönség fergeteges tapssal 
sünk, hogy reálisan: szabják és a. szakszervezeti bizottság- jutalmazta. Ma riatta. Sarnama, 
meg ennél a tényezőnél i., a gal elhatároztuk, hogy tovább E!ina. Vuori és a többiek re· 
tervet. lépünk, úgy éreztük a feltéte- mek produkcióját, mely a tánc 

1 évek óta becsülettel végre-
A szocialista 

szolgálati hely cím.ért 

lek adva. vannak - jegyezte és a művészi torna ötletes 
meg az állomásfőnök. - Allo- kombinációja. volt. A táncot 
másunk négy éven át 5-ös betanító Anna. Liisa La.ck
eredményt é-rt el a gazdasági schewitz tornatanárnő elism.e
vizsgála.tnál. Ugyanakkor az résre méltó munkát végzett. 
élüzem cím elnyerésének fel- Az együttes műsorát ének
tételeit is évek óta teljesítjük. és zeneszámok is tarkították. 

A Uogó helyiségben Tököly Imre múszeré6z ellenőrzi 
Je az áramköri átalakítást. . 

1 hajtják. Erről tanúskodnak az 
állomásfönök irodájában lát- Beszélgetés közben a mun-

,

1 

ható élil
,
·zem-oklevelek. kaversenyre, a szocialista bri-

gádrnozgalomra terelődött a ' Elüzem szinten szó. Mióta Gyöngyös állomá-

1 

son a mozgalmi szervek, fő-
- Az elsó félévben is telje- ként a szakszervezeti bizott

sítettük az élüzem cím feltéte- ság gazdájává vált a szocia
leit - mondotta Ka.rbuczky lista munkaversenynek kézzel 
Károly állon;J.ásfónök. - Pe- fogható eredmények születtek. 

1 
dig a hosszú, kemény tél ne- Jele;1-Leg 11 brigádba_n �10 dol
künk iS sok borsot tört az or- 1 gozo harcol a. szocuiltsta c!
runk a,lá. A lemaradást azon- mért. S miutá.'l megértek a fal

i ba.n az első fél év végéig sí- tételek, az állomás kollektívá-
kerü!t behoznunk. Kocsitartóz- ja néhány héttel ezeh5tt úgy 

1 kodási tervünket 100, a. sze- határozott, hogy harcot indí
mé!y- és tehervonatok menet- tanak a szocialista szolgálati 
rend szerinti indításában hely cím elnyeréséért. 
ug,.tancsak 100 százalékos, a Gyöngyös állomáson nem 
kocsikihaszncílásban: pedig egyik napról a másíkra, ha-
98,28 százalékos eredményt nem fokozatosan fejlődött ez 

Különösen a 18 é,,es bájo; A főnök ezután egy gondo- helsinki diáklány. Merja Hesan elkészített vállalást tett leniu.s aratott nagy sikert har
elém. Az állomás dolgozói 17 monikus játékával. pontban határozták meg a A színvonala.s és jól szóra.tennivalókat. Mind a 17 pont kozta.tó műsor után a „Töreka swcialista módon dolgozni, vés" kultúrotthon tánccsoporttanulni, gondolkodni, hármas ja látta vendégül a finn jelszó jegyében sz?letett. . 

1 
együttest. A barátságos han-Egy évvel ezelott, amikor gulatú találkozó során a ma• Gyöngyös állomáson jártam, gya.r táncosok is bemutatták az állomás épületei szürkén néhány műsorszámukat. A húzódtak meg a hegyek lábá- nyelvi nehézségek ellenére 

nál. Azóta nemcsak az épüle- kedves rokonokhoz. barátok
tek fiatalodtak, hanem az em- hoz illően ha.mar megértették 
berek is változtak: lendülete- egymást a finn és a magya.-r 
sebben, jobban doh!oznak. fwtal.ok. 

Visi Ferenc (L-cz) 



1963. AUGUSZT'US 15. MAGYAR VASUTAS 

Nemzetközi pályaépítési és fenntartási gépbemutató Jugoszláv levél a skop jei katasztrófáról 
A Szocialista Vasutak Nem-

1 
a pályamunkák gépesítésére 

utközi Együttmúködési Szer- egységes mun'kamódszereket 
1>eretének a vasúti pályaépí- és egységes gépi berendezése
tési és pályafenntartási mun- ket dolgozzon ki. 
káJc gépesítésével foglalko7,ó A biwttsági üléssel párhu
szakértöi munkacsoportja ;ú- zamosan nemzetközi gépbe
lius 23. és augu.sztus 3. kö- mutatóra is sor került, me
zött Budapesten tartotta éves lyen a szovjet, bolgár, 11émet, 
ii.lését. lengyel, Tomán és a magya1 

A biwttság feladata, hogy vasutak a külföldi delegációk 

Dr. Csanádi György, a közlekedés- és postailgyi miniszter e1sci 
helyettese, a MAV vezérigazgatója a 1:anácskozás után a kínai 

lwl.döU.ség tagjaival btlS7Jélget. 

„CIVIL" A MOZDONYON 
Július 24-én est.e Balaton- , zó Nagykanizsáról Az idei 

1Ze11tgyörgyön úgy kellett le- tavasszal ment nyugdíjba. Fo
Venni a gépről a 2214-es vo- nó Mátyás tényleges szol&ála
nat mozdonyvezetójét. Akkor ta idején a legkiválóbb moz
kezdte rosszul érezni magát, donyvezetök közé tartowtt. 
amikor Siófokot elhagyta a lzig-vérig vasutas. Számos 
vonat, s tovább már nem tud- újítással segítette a moz.do
ta vállalni a szolgálatot. nyok gazdaságosabb üzemel-

- Mi lesz most a vonat sor- tetését, a vontatási teljesít-
114? - erre a kérdésre igyeke- mények növelését. Nem cso
zett választ. illetve megoldást da, hogy szívesen vállalta a 
találni Balatonszentgyörgyön rendkívüli szolgálatot. 
a külsős forgalmista, a.ki S a vonat 6 perc késéssel, 
Nagykanizsára. önköltségben .,civil" mozdonyvezető irány!
utaro moz.donyvezetöt kere- tásával foly,tatta útját Nagy-
1.ett, de nem talált. kanizsa felé. Hiába, jó az 

Jelentkezett viszont egy cl- öreg a háznál . . .  
\lil ruhás férfi : Fonó Mát11ás Markos József 
hyugdíjas mozdonyfelvigyá- Zalaegerszeg 

képviselői és hazai szakembe-
rek előtt bemutattak külön· A_ Jugoszláv Szállítási és __ Közl��ési Dol

böz6 pályaépítési és fenntar· gozok ��rveze�ek Kozpanti B12.0ttsága 

tási gépeket. A szovjet vas- � alábbi levelet m_� S�h? An� elv
utak nagy teljesítményű gépei- társhoz. szakszervezetünk főt1tkání.hoz. 
nek bemutatója Záhon11 t.ér- ,,�. kö" .. _ ><-- ,,__ kö" t· 

1 

, 'ben, többi gépé Bu- Ha ..... an szonom vnne.,.. a. zpon , 1>e• 
':::est-A!uvalföld állomáson zetóaég �vébe1_1 kif�jtett _el_vtáTsi 7"észv� a. 
v lt. 

\

Skopje vaTost ea er,esz nepunket ért SZOTnl/Ú o trogédia alklo:lmából. 
A gépbemutatón kívül, 8 

Az é • ·· k "k Sk · vá st MA v a Szombathely-Nagy- eg sz, nepun osi:tozi a . op1e . ro 
kanfzsa közötti vonalon be- ért szomoru sorsban, es imJekszik lakóinak 
mutatta a gépesített pálya!el- megadni az �szea . lehető seaítséaet. A ke-
ú "ítá.s technológiáját. 1 gyetlen sOTs tíz mas�dperc alatt el�ított J egy 220 OOO lakosú. varost, eg11 ol11an vaTost. 

A bemutatott géptípusok amel11 évszázadokig volt az idegen megszáll6k 
közill egységesítésre elfogad- hatalma alatt, és amel11 C$ak a szocialista 
ták a német vasutak motoros Jugoszláviában kezdett modern és viTágzó 
sínfúnígépét. a cseh vasutak t>áTosSá fejlődni. A város ,-omjai alw a mai 
villanymotoros sínf�ógépét, napig (július 31.) 833 holttestet húztak ki. és 
a bolgár vasutak univerzális még nem tudni hánvat fognak még találni. 
csavarkulcsát és végül a ma- Több mint 250Ó sebesültet helyeztek el más 
gya,r hidraulikus rendszerű városok lwTházaiban, és a sebesültek közül 
aljalá1ömörítő gépeket. 3'0knak az állapota súl1JO$, tekintet nélkül a 

Az értekezlet megtárgyalta teljes orvoS"i segítségre. Egész családok pusz
valarnennyi tagvasútnak a pá- tultak el lakásaikban és a város utcáin, 
lyamun'kák gépesítésében el- ahogy eltisztítják a. Tomokat, percről peTcTe 
ért eredményeit, azokat érté- tágul a oorzal= kép. 
kelte és összeállította 1964- A váTos 90 százalékTa. megsérült. A föld-
65. évi munkatervét. rengés 34 OOO lakást tett tünkre, a többi laká& 

Az értekezlet záróül�re is lakha.tatlanságig megsérült. Megsemmis-ül
augusztus 3-án került sor, tek a társadalmi és kulturális intézmén11ek, 
amelyen dr. Csanádi GyÖTgy, mint például a városi egyetem, amel11ben 
a MA V ve:zérigazgatója ösz- 11 OOO hallgató tanult. Megsemmisültek az is
szefoglalta az értekezlet és a kolák, k6Tházak, szállodák, a. vasúti pálvaud
nemzetközi gépbemutató ered- var, múzeumok, történelmi emlékművek, a. 
ményét. Hangsúlyozta, hogy vízvezeték és a villamos hálózat stb. 
a kon.zerú és a más közleke- Hogy a tönkrement lakásokat mentisztít
dési ágakkal versenyképes musuk, kénvtelenek voltunk Jugoszlávia máa 
vasúti üzemnek elengedhetet-
len alapfeltétele, hogy a vas-

vidékére telepíteni 50 OOO avermeket ú 1i,,v4t, 
de 170 OOO ember még hajléktalan, bár mm

denféle visszatérés a megsérlfü la.kálokbG le
hetetlen és ig,en veszél11es. 

Egész népünk és más or.szágiok aealtléol• 
vel sikerlfü biztosítani a. kárt a.zenvedettelc 
kitelepítését, a. sérültek elhelyezését éa � 
kezel-ését. 

Ugyanakkor nag11 an11aaí ia emberi er6Jci.. 
fejtés áll néPünk előtt. A legsürgősebben biz• 
tosítani kell a város lakóinak elhelveziaée 
összeszerelhető barakkokban. Megfelel6 be
ra.kkokat kell építeni a kommunálu, olctatáli 
és egészségügyi intézmén11ek részéTe. A le
hető leggyorsabban el kell takaritani o: TOmO
kat, biztosítani kell az építkezési anvaaokm 
és építési gépeket azoknak az épületeknek 
megjavításához, amelyeket még meg lehet 

javítani. üzembe kell hel11ezni a. vízvezetéket 
és a víllamos hálózatot stb. Ez most o: lei,
fontosabb feladatunk, mivel közeleg a tél, 
amel11 még további megpróbáltatásokat h0%
hat a hajl-éktalanná vált lakos3ágra, ha nem 
sikerül megoldani a legsürgősebb feladatokqi. 

Mégiscsak a legfontosabb feladatunk maQd
nak a városnak a. felépítése, lén11egében em, 
új Skopjenak, amel11 komoly erőfeszíté,t 
igényel egész népünktól és még azélesebb 
kÖTú segitséget a nemzetközi együttműködú
tól. Az igen sok k0Tmán11tól. szakszervezet
től, köztük az Önök k.özl)Onti vezetőségétől, 
kapott erkölcs! és anyaaí támogatás nam, 
megtiszteltetés számunkTa, és az emberi s;w
lidaritás mél11 visszatükrözése. A jugoszláv 
nép megtesz és a. jövőben is mindent mea 
fog tennt a. maximális erőkifejtési{]. hog11 a 
lehető leggyOTsabban begy6(111Ítsa a szenvedő 
népe sebeit. 

útépf tési és pályafenntartási 
mun'kák gépesítését fokozzuk. 

Ezt nem csupán a műszaki 
fejlődés kívánja, hanem az a 
körülmény is. hogy a dolgo
zókat a nehéz testi munkától 
minél nagyobb mértékben 
mentesítenünlk kell. 

A SZÓ llRFPÜl - AZ ÍRÁS JJIFCMARAD . . •  

A SZERKESZTÓS{G ÜZENI 

Molnár Arpéd, Buru Jlinos dr., 
Budapest, Pint.!r Lajos Vácrétót, 
Boldiz&Ar Gyula Békéscsab�. 
Bognl.r Károly Tapolca, S:rili:11 
Sándor, dr. Bánkfalvy Gyula 
Szeged, Lovaa Gyula, Perlald 
Gyula Sopron. Markos József 
Zalaegersz.eg, Marosán Pál Deb
recen, Melega Miklós Szombat• 
hely, Behán Rózsa KAzlncbarcl• 
ka. Pálinkás Károlyné Pécs, Klso 
Lajos Alsó6rs, Szelle Ferenc 
Szob: Levelell<et lapllllk anyagi• 
hoz felhasznAljllk. 

s. Dnre l!s társai, Budapest: 
Névtelen Jevelekll:el nem foglal· 
kozunk. Ha a merfrt problémát 
fontosnall: tartJAJ<, keressék fel 
szerkesziőségilnke'-

Egy sz:akszervezeti hiz:ottság első félévi munkájának tapasz:talataihól 

Vastag könyv telne ki abból 
a határozat-, jegyz.őkönyv és 
jelentés.halmazból, ami fél év 
alatt gyúlt össze a Nyugati 
Műszaki Kocsiszolgálati Fő
nökség szakszervezeti bizottsá
gánál. Gábor József szb-titkár 
szinte kifogyhatatlanul rakja 
e1énk a sok írásos anyagot, 
amely a hét különböző mun
kahely múhelybizottságainak 
tevékenységével foglalkozik. 
Első pillanatra úgy túnik, hogy 
a kelleténél több is a papírra 
vetett szó. 

- Új módszer ez -nálunk -
mondta Gábor József. - Ta
lán a. a.wkottná.l valamivel töb
bet írunk, de ez -nagyon hasz
nos. Korábban ugyanis lezaj
lottak gyúlések, megbeszélé
sek., a. tagság elmondta gond
ját, baját, aztán a szó elTepüU 

és sok kérdés -nem 1111ert elin· mégis fontos dolgokban segfti 
tézést. a szakszervezeti aktivisták te

Kell-e az írás ? 
A tagság kérésére most idő

közönként összeáil.litják: a leg
frisebb igazgatói utasítások, 
határozatdk és rendeletek ki
vonatait, és megküldik awkat 
az aktiváknak, hogy ne érje 
őket meglepetés, ha a dolgozók 
különböző problémákkal kere
sik fel őket. Legutóbb azt ta
pasztalták, hogy némelyik 
múhelybiwttsági titkár nem 
eléggé átgondolt beszámolót 
tart. Ezen úgy segítettek, hogy 
házi röplapot adnak ld, 
amelyben ismertetiik, melyek 
azok a legfontosabb .kérdé
sek, amelyeket fel kell ven
ni a műhelybizottsági értekez
letek napirendjére. Ebben is 

vékenységét. 

Mi valósult meg a tervból? 
A bizottság féléves munka

tervének végrehajtásával kaP
csolatban ugyancsak vaskos 
iratcsomó gyúlt össze. Bőséges 
anyag, hiszen az első fél év 
folyamán 12 témával foglal
kowtt a munkaterv szerint a 
szakszervezeti bizottság. 

---------------------------------------------------f felhívják a figyelmet arra, 

A szakvonall szervek közre
mú.ködésével fel.mérték a bér
helyzetet. A lehetőségekhez 
képest orvosolták a jogos pa
naszokat, és sikerült felszá
molniok jó néhány fizetési 
aránytalanságot. Megerősítet
ték a bérbiwttságot, hogy na
gyobb segítséget tudjon adni 
a vitás kérdések megoldásá
hoz. 

Utazás 
Svédországban 

II. 

Stockholm a béke v6rosa is 

Svédország lakosságának többsége, közel 65 százaléka vá• 
rosokban él. A felkeresett váTosok igen szépek, rendezette!k 
és tiszták. Jártunk mindenekelőtt Stockholmban, a. svéd fő
városban, Göteborgban, a nagy kikötóváTOSban, Trolhiit
tiinben, Kristinehamnban stb. trdemes ezek közül legalá,bb 
Stockholmról megemlékezni. 

Az ország legnagyobb városa, közigazgatási, aazdasáai, 
Politikai, kulturális centruma. StocJGholmnak - ami maa11ar 
fordításban „cölöpsziget"-€t jelent - 800 OOO, a.z elővárosai
val, peremvárosaival -, a. C$odaszép Solnával, a. csendes 
NáékávaJ., a modern SundbybeTggel. Djursholmmal, Lidinaó
val stb. - egymilliónál több lakosa van. A várost a. 13. 
század körül alapították és mint Hanza város g110Tsa.n ;elen.
t.óségre tett szert. Szlvesen nevezik a stookholmw.k - a.kik 
legalább olyan lokálpatrióták, mint a pestiek - városukat 
„Eszak Velencéjének". Ene a hízelgő névTe rá is s.rolgd.l a 
város. A Miilaren-tó Balti-tengeri kijáratánál három szik� 
-,;zigeten - a Staden-, a Helgeaus- és a Riddars-sziueteken -
terul el a Tégi város, a tulajdonképpeni városmag. 

Fjordok, öblök, tavak és az azokat összekötó ... laaunák". 
csa�r�k vizében tükröződnek a városháza. a paTlament. a. 
k,ralyi palota, a városrészeket összekötő meTész wú viaduk
tok, . csillognak az esti Stockholm száz színű fényei. Szép ez 
4 varos. (Majdnem olyan szép, mint Budapest - mondtuk 
wéd barátainknak.) 

Stockholm jelentés kikötő- és kereskedőváTos. Közel 20 
lf!l lwsszúságban köthetnek ki a hajók partjai mentén. Ki is 
kötnek. F:vente több tízezeT hajó fordul itt meg. A kikötési 
lehetőségeket télen is - amikor mínusz 2-3 C-fok II közét>
hömérséklet - biztosítják ;égtörő hajók állandó ;áratásával. 
A kikötői élet mozgalmas. Töb,o. ezer tonnás hajóóriá.,ok kö
zött apró kirándulóha;ócskák szelik a vizet. róluk haTaán11 
ho:ngú ciceTónék magyarázata hallik. ATTól az állami - de 
el&ösorban a t,árosi vezewség gondoskodik, hami legyen m4ról 
bftzélniük. Most eg11 ilyen téma, OOU1/ inkább főattrakdó a. 
Wa.,a hajó, melyet hosszú hóna1>0k munkájával és több mil
liés költséggel emeltek ki a tengeT fenekéról. s most muto
Qlltják jó pénzért. (Természetesen a középkori gál11ának meg
van a maga kuÍtúrtörténeti jelentósége és érléke.) 

Stockholm alapítása 6ta kereskedelmi oentrum. A ki
alakult és az országgal összekötő vas1Íti, közúti. légi és vízi 
lcöziekedéat utak is ezt mutat,iá.k. Naf/'11 üzlethálózata élénk 

forgahnat bonl/Ol!t le. Itt is kialakultak az üzletneawde'k. 
mint akár Budapesten vag11 Prágában. Legjelentősebb a for
galmas óváros. Egyre jobban hódítanak a modern eladási for
mák. Az ízlésesen Tendezett. szépen adjusztált (a. tejtől a. li
monád.éig sok mindent papírba csomagolnak) árukhoz önki
szolgálással lehet hozzájutni. Egy-egy új lakónegyedben „sru
permarket"-eket létesítenek. Ez o: Tésze a lak6neQ11ednek a. 
;árműfoTgalomtól elzárt. Ez biztosítja a. zavartalan .szemlélő
dést, egyúttal a vásárlókózön.ség kényelmét. 

A lakáshiány enyhítésének, a nagy forgalom okozta i:,on.
dok megoldásának jeleként Stockholmban lépten-n11omon épít
kezésbe botlik a látogató. 25 emeletes üzlet- és irodaházak 
törnek a deril.s kék. ég felé. Az egyébként zs-úfolt belső váTost 
igyekeznek fellaz!tani: Stockholm körül alvó-városokat, ún. 
.szputnyik-városokat !képeznek ki. E városrészek között m,ors
járatú, sűrűn közlekedő földalatti vuút és ;ó - szintbeni ke
reszteződésektól mentes - utak biztosítják az összeköttetést. 

Epítkezéseiket - egy, a. stocklwlmi városháza kivételével, 
amire még vissza.térek - a célszerílség jellemzi. Nagyon sok 
Tégi, 70-80 éves, látszólag még jó épületet bonta-na:k le, s 
építenek újat, modernet helyükre. Ennek okául azt hozták 
fel, hogy egy öreg ház - természetesen, ha az nem. műemlék 
- tatarozása. annyiba kerül, mint egy új felépítése, életkora 
pedig felújitottan sem éri el egy új ház életk.OTának tizedét. 
Röviden; csak ott tataroznak, ahol érdemes. (Ezt nem ártana 
nekünk is megszívlelni!) 

Említettem, h0fl1/ a. stockholmi tiáTosháza új - 1923-ban 
épült -, � hihetnénk nyugodtan középkorinak. Hatal17148 ta
náC$termeine'k pompája a régi városatyák taláros al/Ülekeze
tét, lovagterme KáTol11 vasasainak nehéz Lépteit idézi. Vas
kos harangtornya. - mel11nek harangjáték.át a sréd rádió 
na1>0nta közvetíti - 100 méternél magasabban emel.kedik a 
város fölé. Öt méteres aTanyozott bronzszobrok meredten 
ágaskodnak a vaskos, dupla nagyságú vörös téglából épített 
falakon. S mindezt bemutatja mindeTről anaolul. oroszul. né
metül beszél egy kedves, fi<1.ta�. csőna.drágos. két oldaLt sl.iccelt 
zakóba öltözött elegáns fiatalembeT, akivel a meglepő váTos
háza egy idős. Nos igen - mondja -, több mint 800 éves vá
roshaz ilyen városháza iUi'<:. (Lehet, báT nekem a szegedi is 
roppantul tetszik.) 

Stockholmot joggal mondhatjuk az érte'kezletek váTosá
nak. A svéd. kormán11 nem tett ez ideig meakülönböztetó in
tézkecUuket és a vízumot mindenki számára. meaad.ja. tven
te több tíz nemzetközi értekezletre gyűlnek itt össze a. vilá.a 
minden tájáról és beszélik meg korunk gazdasági, kérdéseit. 
Stockholm mégis két értekezletről vált hfreasé, mondhatni 
világhíressé. Itt ülésezett a Béke-világtanács Végrehajtó Iro
dája 1950-ben és adta !ki a ma is •. stockholmi"-ként ismert 
és 500 m!Uió ember által aláirt felhfoást. 1958-ra. is e<n-léke
zik a békeszeretö emberiség. A stockholmi Béke-i:lláakong
reasrus fogalmazta meg pontosan a haladó emberiséa -vá
gyait, tette százmilliók jelszavá1,•á a kommunisták által elő
ször követelt atommentes világot. a telies lesze,-elést. a féle
lem -nélküli életet. Stockholm a béke városa i& 

s. J. 

hogy a bizalmiak észrevételeit 
és javaslatait ne hagyják ki a 
beszárnolóbóL 

Ez az írásos mllllka is előse
gítette, hogy több hozzászólás, 
gyakran heves vita követi a 
beszámolókat. A rnúhelybizott
sági gyűlésekről si.k&iilt s2lám
űzni az unalmat és a közöm
bösséget. 

Az elmúlt fél év'ben wvább 
bővült a szocialista. brigádok: 
mozgalma. A korábbi 6 he
lyett ma már 20 ilyen kollek
üva verseng a megtisztelő cí
mért. A November 7 kocsi
tisztító brigád, melyne(k veze
tője Pataki Béla már 112JOcia
lista brigád jelvényt kapott. A 
tagság továbbképzését is terv
szerűen irányítja az s2lb. Az 

Hasznos volt az is, hogy első félév során állami okta· 
frsába foglaltá,k a szakszerve- tásban 109, szakszervezeti ok· 
zeti tisztségviselök nevét, és tatásban 162 dolgozó vett részt. 
ezt megküldték a szakvonali Külön pontként szerepelt a 
vezetőknek. Erre azért volt munkatervben a rákos--rende
szükség, mert a munka irány!- 2.01 műhely munkásvédelmi 
tói áthelyezéskor, bérmegálla- helyzetének javítása. A tervet 
pltásnál, vitás ügyek intézésé- a munkásvédelmi őrség át
nél gyakran mellőzték a szak- szervezésével , néhány J1ri1. 
szervezet véleményét, lgy ér- szaki hiányosság megoldásá• 
velve: ,,,Sajnos magunk dön- val sikerült is teljesítem, és 
töttünk, mert nem iSmerjük a az első félévben nem vol& 
bizalmit". Az írásos munka j baleset ebben a műhelyben. 
látszatra jelent.éktelen, de P. L 

Egy veterán harcos köszöntése 
Meleg szeretettel köszöntöt-

1 1919. febru4r 22-éff lteafett ték iúlius 26-án, a pécsi igaz. általános sztrá;k aen,né,egatóság tanácstermében Lel- ben. Az állomáaok éJ-Nsítúékovics Ernő elvtársat, egyko- re az üzletvezet6aég táimddJlil ri vasutast 75. születésnapján. használta fel. Az ünnepelt meghatódva hail- A Magyar Tanác.sköztárN
gatta Kinczli József elvtárs- ság bukása után .Jugoazlúlá
nak, a megyei bizottság titká- ba emig,-ált. 25 iofQ ette 11.11 
Tának szavait. Később, 11 ki- emigráció ke,erii lcenve,,it. 
alakult be!zélgetés folyamán Számáro ía a feluo:badtdás 
6 maga is vínzaemlékezett hozta meg azt, amfnt lffl� 
küzdelmes élete eg'l)-e(Jll epi- é�en át küzdött: 11 -� 

Ód "á Bligot, 11 proletdnffk'8..._ z J ra. megvalóritálát. A ua.�c 
Lefkovics Ern,'j fiatal kOTá- nem sokáig élvezhette, """ 

tó! kezdve tevékenyen ,-észt a szem�l/Í kultun fdejéft .__ 
vett a munkásmozgalomba"- ternálták. Ma nf/Ufldífat lltJn 
Az els6 vílágháború idején éa s:!oclalizmusl épftő tária
ketüU a MÁV akkori pécS1 dalmunknak megbedllt tlla
üzletvezetóségéhez, ahol több Ja. r 

kommunista sejtet azervezett Ez a megbecdlé, ,-tan .,_ 
1918-ban a KMP megalakuló fejezésre a szillet<!snapi ajá'n
sa után ő tartotta a kapcsola dekokban is, melyekkel a VGS
tot a délvidéki kommunistn: utasok kedreskedtek II vctani11 
és a Központi Bizottság kii harcosnak. 
zött. Jelentő� BZ!i:e� volt az P� � 
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MAGYAR VASUTA� 

Három kis történet 
nagy nytiri forgalomban 

AZ IDEGES UTAS ÉS EGY SZÍVES ÜGYI'.\TÉZÉS 
- Tranzisztorokkal műkö

dő diszpécsertelefont kísérle
teztek ki a Telefongyár vasút-

Sok vonat sok utas, sok Merre megy ez a i:onat? fejlesztési laboratóriumában. 
i füst. nagy 'me!ea jellemzi kiáltott a t•onatra mutatt'a. Egy központhoz 20 állomás 

1963. AUGUSZTUS 13. 

- Ismeretlen tettesek el
mozdítottá,k az egytk váltót 
Uruguayban, Montevideó kö
zelében. Emiatt kisiklott e1111 
s::emélyvonat. A szerencsét
lenségnek 40 halálos áldozata 
és több mint 100 sebesültje 
van. 

ezekben a napokban a pálya- Ceglédnek - volt a válas: tartozhat. A hívás és a beszél
udvart. Arusok kiabálnak. Emberünk - se szó, se be· getés a rendszer valamennyi 
Hanaszórók bömbölnek . . . széd -, felugrott rá. állomásával egyetlen közös 
Zsebkendők lengenek . • -e, - Aztán Cegléd állomás szol- ,·ezetékpáron történi:k. 

_ Marinka Lajos dombó-ke�nek, indulnak a vonatok. gá!attevójének elmondtuk a2 
-� . . , esetet: a futást, a mú.ugrá.�t - A 2000. év 1J<2sútjának vári mozdonyvezető, dl..,..ret• Egy középkorú ferft ketse,1-. a vonatra. Az a debreceni vo• , tervét mutatták be Párizsban. ben és pénzjutalomban rélilebeesetten rohan a debrecen! 1 natban megk�restette az_ el Az egysí� v�zérlé!ú légpár!'ás · sUette a pécsi lgaqatóság ve-

• ' vonat után. A vonat egyr,. hagyott holmikat. Meg is ta- L'-O'rtat szamara nehány meter zetője, amiért három, a vu-' gyorsabban halad. Ö egy, ., \ lálták. Amikor aztán �aért magas betC!n'?szlopokon n��- úU sinek kinött Já.taadozé lassabban, de csak Jut, fut. I a szentesi vonat, meg a mi em vó pályát epitenek. A Tepulo- gyermek életét mecmen&et� vala'.7'i me_gmagyara:hatatlan , berünk, az elhagyott tárgy? motorral, va1711 reaktorral haj-

(Hori:áth Erika felv.) 
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Központi áruirányító szolgálat 

remenykedessel. . • . 1 kat: egy kabátot, egy táskar, tott vonat óranl:ént 150-400 Aztan megáll, s vilagfa1da• meg egy piros rollert, ame- kilométeres sebességgel szálommal az arcán ballag v1sz• 

1
1yért futott, kiabált és felug- guldhat. szafelé. rott a vonatra, nagy meglepe-

Mire a esem.ok alá ért, a tésére átadták neki a vasuta- _ 36 ev1 szolgálat után 
szentesi vonat is elindult. sok. ment nyugdíjba Hajpár János 

A LE�GYEL A-...'YA ÉS A )IAGYAll YASUT�SOK 

Az 508/a számú - Bukarest amennyire ilyen helyzetbe,i 
-Várna.-Constanza - gyors- ez lehetséges -, következett. 
vonat összeállítása Tendkívül Majd Biharkeresztes határ
gyorsan megtörtént. Allt ,i állomásnak elmondtunk min· 

vizsgáló főkalauz. Dunaújvá
ros állomás kultúrtermében 
búcsúztató ünnepséget rendez
tek számára, ahol vasutas kol
légái ajándékokkal is kedves
kedtek neki. 

jelzó. Indulás . . .  szólt a pa- dent. Ott a gyermekeket, ,u - A Szovjetunió vasúti te
rancs. Már messze járt a v'.r idóközben pártfogásukba veit 

I ber!orga.lma kétnerese az 
nat, amikor kétségbeesett kia• jegyvizsgálóktól átvették. Cu- Egyesült Allamokénak és _a 
bálást és jajveszékelést hallot- korka és néhány szelet csoko- világ vasúti teherfo_rgalm�
tunk. Fiatal, csinos nó - aki- ládé is elókerült. Az anya nak több mint 40 sza:z.alékat 
-ról kiderült, hogy lengyel é3 meg a késóbbi bukaresti teszi ki. 
hogy Vá-rnába utazik -, le- gyorsvonattal utazott a már 
maradt a vonatról. Könnyek elveszettnek hitt gyermekek 
közt magyarázta, hogy min- után. 

- Rövidesen átadják a szé
kesfehérvári fűtőház 600 sze
mélves fürdő-öltöző épületét, igye_ke7et• amelyet a leg!korszen1bb be

seartsegct 1

1 

rendezésekkel szereltek fel. 

tlen csomagját, 4 és 6 éves kis- E b é 1 k · lányát elvitte a vonat. '": ers gge , zs 
Taxi???  Már nem s1;gít! 1 tel . �s l_ehet nagy 
Rövid megnyuatatas -· nyu1tam. 

HELYJEGYÉRT SZÉP :\ÓTA 

Egy barna bórú -utas, nagy •
, 

a vonat és Ie�z benne szabad 
szélű kalapban, régi kat!'na- hely, akkor k1ad1�k. , nadrágban segítséget kerv<?, Ald1a meg az eg. draga jó 

- Feltekercselhetó tetó-

1 
1 

Biztosítania kell a l.\lÁV és ijedt ábrázattal állította meg kisasszonykám - h��ko�tak A központosított vasúti fe -
az ügyeletes tisztet. az asszor,yok. A Bodi hatul-és elfuvarozás a korszerű szál- az AKOV idöben történő , A Bód' t 'll · ·  dt y f ne nag11 

s=erkezettel ellátott teherv�- 1 gonok is közlekednek mar 
Franciaországban. A tetószer
kezet tökéletes szigetelést 
biztosít. Az ilyen kocsikat tó
ként acélszalagok szállítására 
ha.sználják. 

l'.tás1· forma' k  egy1·k  u· i· mo'dsze- ·11·t· ,,Fónök ur! i u azn.l a va, gornye eg e 

I 
A Szakma ifi'ú mestere0 fclkészülést't a sza. 1 asra haza Erdélybe Vásárhelyre. faláda alatt. - ·· . .. . rt A Központi Szállítási Ta- feladott áruk fogadására, de a kisasszo�yka azt mond• Aztán beérkezett a berlir.i mozgalom �ereteben . ot fia· nács határozata alapján 

illetve els:iállitására. ja, hogy nincs helyjegy. Mi gyors. mely Románia felé megy tal tett s�kei:_es _vizsgát __ a 
1963, január l-től 72 állo- lesz a Bódival instálom ? Se- tovább. Akadt hely. A pénz- · uil�egerszeg1 futőhazb�. �o-
máson rendelték el ezt a Feladatköréhez tartozik az gitsen, fő-nök úr!" tárosnó jószívvel ki is adta I zulu� egy ar:i,ny,_ ketto ezust, 

. , olyan vasúti kocsirakományú Tömött fekete bajúsza alati a helyjegyet. kettő bronz Jelvenyt kapott. fuvarozasl format. 1 küldeményekre vonatkozó jel-

1 

"d hófehér fogak villogtak, ahogy Ezzel úgy lát.fzott, hogy Bó-
0 1 t . k . Az idén újabb kezdeménye- lcmzó adatok gyűjtése, maJ beszélt. Nem lehetett nemPI di ügye lezárult. De mégsem! :-lt k

j m
l 

oto�
ocs 

:.rx� A; �ések születtek a szállitási fel-

1 

továbbjelentése. amelyeknél az mondani. Kíséretében né· Me-rt a vonat indulása után - szu e e, .  ak 
atnz-

k 1 • .. •• adatok maradéktalan vegre- AKOV a címzett vagy a kül- hány asszony, tarkabarka amikor már a jegyeit és pén ban. Az UJ ons ru e o a -��
. hajtására. A JVIAV és az Aut?- demény olyan rendeltetésű szoknyában, a férfiak. hóna zét szamolta a pénztárosn6 -, ba-�alato!' mot«?rko�I toki! közlekedési vezérigazgatósag helyre irányul. amelyről az alatt az elmaradhatatlan he- prímhegedú. tiszta hangja.. letes1!4:tt es tovabbfeJleszteU megállapodtak egy közös áru- �OV -: a Kö_zponti Szálli- gedü. brácsakísérettel, szólalt meg formaJa. Irányító szolgálat létrehozásá- t�s1 T_anacs h�tarczata . alap- Elindultak a pénztár felé . . .  , az ablak elótt: .,Megy a gózös, -------ban. Az új szerv augusztu, J_an vegz1 a yalyaudvar1 oda- Elöl az ügyelete.,, utána a kí- megy a gózös Kanizsára . . . " l-én kezdte meg működését. es elfuvarozast. 1 séret. A pénztárosnó is érde- - húzta a két hálás zenés�. ' TERMELÉSI TANÁCSKOZÁS Az áruirányitó szolgálat az 

Az áruirányító szolgálat I kesn�k találta . a jelen_etet. \ a .szél! kisasszon_ynak, aki hoz-
SZEGEDEN Autóközlekedési vezérigazga- taiija nyilván és a megyei , lgenam! _ de nincs hely1eg!'-

1 
zasegitette Bódit az utazas-tóság áruforgalmi szakosztálya AKOV menetirányítóknak elő- 1 Sebaj _ mondta. Ha érkezik hoz. - gergely -országos fömenetirányító osz- o 

1 tályának felügyelete alá tar- jelenti az AK V részére ér
tozik. A központi szolgálatnak kezó kocsirakományú külde-

1 
területi szervei is lesznek. ményeket, veszi és továbbadja 
Ezek a MAV vezérigazgatósá- az irányvonatokra vonatkozó 

I GySEV a'lloma'sok - u  ··nnep·, ko""nto··sben adatokat. Figyelemmel kíséri gán és a vasútigazgatóságok a feladott küldemények áram-

A szegedi Igazgatóság for
galmi és kereskedelmi osztá
lyának dolgozói legutóbbi ter• 
melési tanácskozásukon az 
öszi forgalom előkészítésével 
kapcsolatos feladatokról tár
gyaltak. Első félévi tervét nem székhelyén működnek. 

Iá.sál és szorgalmazza a vasúti Az immár hagvományossá Milyen feladatokat lát el kocsik határidőn belüli kiraká- ' 
közpo'lti áruirányilj sát. váló soproni ünnepi hetekre a 

gondosan készültek a GySEV 

állomások virágpompájával és teljesítette az igazgatóság, bár 
gondozottságával. a múlt év hasonló időszaká-

hoz képest az elszállított uta-
szolgálat'! Csak a legfontosabb felada- dolgozói Is. Jelentős társadal-

- 1 466 OOO forint költség
gel új épületszárnyat építe• 
nek a nyíregyházi pályaudvar 
fel vételi épületéhez. Ebben 
helyezik el az új biztosító 
berendezés közPC'flti szerelvé
nyeit. Az építkezést az idén 
fejezik be. 

- Sikerrel tette meg �Z,ő 
próbaútját a „Baltika" nevű 
szovjet Diesel-vonat. A négy 
kocsiból állá szerelvény 100 
méter hosszú és 416 férólwil11 
van benne. 

- Hőálló papírpohárban 
árulják a feketekávét a ka
posvári és a siófoki állomáso
kon is a mozgóárusok. Celo
fán zacskóba csomagolt kr!s• 
tálycukrot mellékelnek a ká· 
véhoz. 

- Auh>mata poggyász.mq• 
őrzőket szerelnek fel a Keleti 
pályaudvaron. Az első 10 Ilyen 
poggyászmegőrző-szekrény, az 
NDK-ból rendelte a MAV. 

- 123 újítást adtak be a 
dolgozók az első félévben a 
Dunakeszi Járműjavítóban. 
Az újítások eredmén}·eként 
az utókalkulációs megtakarí· 
tás 484 621 forint volt. 

- Száz évvel ezelótt, 1863 
augusztusában indult meg Bu· 
dapesten az el.só lóvasút a 
mai Kálvin tér-Múzeum 
körút-Bajcsy Zsilinszky út
Váci út-Ujpesti kíkötó útvo
nalon. 

- A szombathelyi igazga
tóság területén az Idén mint
egy 1.8 milliós költséggel, 
15  állomást, megállóhel}·et és 
több őrházat látnak el villa· 
mos világítással. 

,.,,. .. 

Lakáscsere 

Elcserélném budapesti 2 szoba, 
komfortos. utcaJ szolgálati la• 
kásomat budapesti háromszobá! 
,;;zolgálati. vagy tanácsi lakásért, 
I. PIDeletig. Tóth Gy. xw., Maut• 
ncr S. u. 133. !szt. 5. 

Egyik fontos feladata a vas- tokat soroltuk fel, de ezekböl mi munkával ünnepi köntösbe út és az Autóközlekedési ve- is k1tunik, hog
.
y sokrétű mun-

1 
öltöztették az állomásokat. Vizérigazgatóság munkájának kája lesz mind a hizponti, rágágyaik és szökőkútjaik, a összehangolása a fel- és elfu- mind a területi áruirányitó szépen festett padok és kerív'arozást illetően. szolgálatnak. tések vetekszenek a balatoni 

Több mint 20 ezer virágot sok száma 3,1 százalékkal, az ültettek ki az ágyásokba, a árutonna mennyiség 2,4 szá• ,irágládákba és a műkővázák- zalékkal nőtt. 
A Hivatalos Lapból 8 szakszer-ba. Összesen A még meglevő lemaradás ve,eti bizottságok és a dolgozók 

A Hivatalos Lapból 

131 840 forint értékű tár• mielőbbi pótlásának módsze- rigyelmébe ajánljuk: 
sadalmi munkával szep1- reire fordí�o.tta a fő figyelmet 

I 
A 

31MA�mb��sJi���V106t6�lks� 
a termeles1 tanácskozás. A megszüntetése. tették szolgála.ti helyeiket. második félév folyamán mint- A Munkaügyi Mlnlsztérlum hl• Nem volt hiába való a fel- egy �90 ezl;r tonn3:_ mező��-

1 ��m�s 
natp

ápj:tozi!g
t�z"at:n t

e!��,�� � talanuL 42. Noé legkisebb fia, a készülés, hiszen az ünnepi he- d ág te meny kerül elszalh 96 KERESZTREJTVENY hamlták ősatyja. 43. Becézett női as 1 r - foglalkoztatásáról szóló 21,1 !. név. 44. Francia utca. 45. Idegen tek során tásra az igazgatóság terüle- végreha.1tásával kapcsolatos egyes 
Vizsrlntes: 1. l\Iozgalml és szak• 

vonali szervek soron következő 
fe1-data. 14. Higanyt és klort tar
talmazó gyógl•szer. 15. EzüstteJ be
vont. 16. Megtiltom az írást. 17. 
A nyiltt ruha teszJ. 19. Vissza : 
Heves megyei község. 20. Lányom 
férje. 21. Rómal 499 és 50. 22. El
lentétes kOL6s.tó. 23. Kicsinyítő 
k.épzó. 23. Ludolf-féle szám. 26. 

1 
olaj. 46. Kis Imre. 47. Igen, oro- tíz kiilönvonattal 7000 t�n. • Növekszik 3:- építő- � a I 

kérdéllekröl. 
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��� .. . nye is. A feladatok növeke- -------------

J':pitóanyag. névelovel. 27. Pest szul. 49. Azonos betűk. 50. Kal-
vendeg' érkczcU Sopronba I 

tuzeloanyag szálhtásának 1gé-
behatásra feUépo szi,·gyöngeség. 55. Spártai állam rabszolgája. 57. a_z orszá� teruletérol és még dése megköveteli a rakodások lllAGYAR VASUTAS a2. Fo1·dJlott névelő. 33. Mohamed Közel ellentéte. 59. Becczett n<li tobben Jottek a menetrendsze- gyorsítását a tervszerűbb vo-
1;._

ró
f;z':ó 
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A :€1;:�.:s<t,':;n�: ru. vo�atokkal. A határátlépé�i natindítást'. a tehervonatok Felelős szerkeszt(!: Gulyás János 
Felellís kiadó: Szabó Antal 

Szerkesztőség: 
szovjet ncmzetlscg. 38. Milánó v!- szlgetek legnagyobbika. 66. Visz• konnyztések . r�vé� a szomsze- utazási sebességének növelélághírü opeu\ja. 39. A citrom. na- sza: a görög ábc elsö betűje. �?S Ausztnabol 15 nagy_ uta5: sét. A menetirányítói szolgáranc.s gyüJtóneve. 41. Lúd, hang-

n��f:��g��: ta���- a�_a'j,;�n�f; tömeget vonzottak az _ _ unne1_H lat ne tűrje el, hogy vala• 
--,-....,...-.,..--,,,--,,,,---:-r-:::-r--,---::-r-::r--;::r-::,r-::-r--::;r-, folyó. _5. Férflnév. s. Testrész. 7. �etek. Sopron GyS�V�áll?mas mely csomópont térségében 

l 
Igeköto. 8. _ Eke _keverve. 9. Vlssza: 

1 

tisztán, gazdag v1ragd1sszel késői tervezés. vagy gépren-az ifjuság1 szövetség tulajdona. várta az érkezőket I d 1 • · tt · g · n az 10. Fiatal sertés. 11. Erdélyl folyó. · e es mia acsoro JO 
12. ütközet kezdete. 13. Vadász Lovas Gyula elegy, Sz. S. igéje. 17. Ran�jelzö. 18. A KGST-n 

Budapest VI .. Bencz.űr u. f1 
Telefon : váro�1: 424-IH„ 

üzemi: 39-77 
Terjeszti: a Nénswva Lapkiadó 

Vállala� 
Budapest VII„ Rákóczi ót 5t 

Szikra t.apnyomC!a 
belül megvalósuló egyezség. 20. ,....---------................. _....,._.._ ..... ._. ......... _...., ... ___ ...., _____________ • Becézett fCr!inév. 22. Versláb, egy 
bosszú. két rövid szótag. 24. :Fe
jetlenség. 25. Pest megyei közs.ég. 
26. Juttatta, 27. Skandináv név. 
29. Nótázgatás. 30. Teljesen kifej
lett rovur. 31. Ital, fonetikusan. :t3. 
Még a télmegoldásnál is kev-:_>
sebb. 34. Nem érdes. 36. Dél-afri
kai folyó. 37. szemeteskocsi. :?9. 
Török név. 40. Hangtalanul ren
des. 43. Az országba behozott. 46. 
Illendő. 48. Magyar Államvasutak. 
51. SzeméI:res névmás. 52. Egy
mást előző betűk. 53. Tartó. 54. 
Tengerliramlat. 55. Ojság. 56. T. 
A. I. 57. Utcák torkolata. 511. Ta• 
lál. 60. Rag. 62. Vonat eleje. 64, 
Azonos betűk. 

Bckilldendó: vízszintes 1. és füg
gőleges 18. 

Beküldési batllrld6: szeptem-
ber 10. 

Az elözG keresztrejtvény helyes 
megreJtése: Szocialista munka 
szolgálati helye. 

KŐnyvet nyertek: Molnár Jó
zsef, Balatonkene�e állomás: Sin
kó László, szombathelyl jánnú
Javitó, kocsiosztály; Cserháti Jó-
zsefné, Szei::ed, Oldal utca 2: Cser
jés János, Zalaegerszeg, Tüdósza
natórlum. földszint 19; Fabók 
Irén, Gyál állomás. 

SZAKELŐADÓ F I Z ETÉS I NAP 

- Balesetvédelmi elöadásom tárgya: ,.l\1i- 1 - Gará::da részegek vonatra s:állítására ;a. lyen veszélyekkel jár a hibás szerszám hasz- vasolJuk. amfg nem szereznek érvényt a tiltó nálata.'• , rendeletne'-. (Pusztai Pál rajud) 



VILAG PROLETARJAI, EGYES'OLJETEK ! 

A SZ ERVEZETT VASUTAS DOL�OZÓK LAPJA 

VU. IWFOLYAM, 17. SZAM Ára 40 fillér 1963. SZEPTEMBER 2. 

Felhívás az őszi forgalom előkészítésére 
és lebonyolítására 

Az 1962 '63. éVi rendkívül maradéktalan teljesítése érde- j a mozdonyoknak az előírt ró!, hogy a munkaverseny -
h06SZÚ és zord téli időjárás, k.ében és ugyanekkor töreked- szénkeverékkel való kiszerelé- a kongresszUSi verseny idősza
majd az ezt követó árvizek és jenek a leggazdaságosabb se. kához hasonlóan - gyorsan és 
belvizek következtében nép- üzemvitelre és a legnaqyobb 13.) A pályafelújítási és rugalmasan alkalmazkodjon a 
gazdaságunk termelési tervét, takarékosságra. fenntartási munkákat úgy kell tervek teljesítése során jelent-

Nagykőrös állomásról hűto7tocsiba rakva, naponta öt-hat vagon 
görögdinnye indul exportra (Képes riport a 3. oldalon) 

ellillek következményeként a Ezen cél el.érése érdekében megszervezrú, hogy az ószi for- kező nehézségek leküzdéséhez. 
vasút szállítási tervét, mara- a vasút terü/.etén az alábbi galom idejére lassújelek csak Az adott feladatoknak megfe
cléktalanul teljesíteni nem tud- legfontosabb feladatokra hív- kivételes esetben maradjanak. lelően helyileg módosítsák az 
ta. juk fel a figyelmet: Ebben az időszakban csak 25 éves vállalásokat, az egyének, .................. __. .......................................... __. ................................................. -

A vasúti közlekedés terüle- 1.) Biztosítani kell, hogy a -40 km-es la.ssújelek a.lkal- brigádok és termelési egysé-
tén a kedvezőtlen időjárás és szállíttató vállalatoknál a vi- mazhatók. Törekedni kell a gek vállalásait. 
az ezzel kapcsolatban életbe szonylati fuvarozási tervezést lassújel.ek idejének és hosszá- 16.) A lemaradások behozá-léptetett forgalmi korlátozás illetően a tervfegyelem meg- nak csökkentésére. 

sára tett intézkedések közben elsősorban az áruszállítás te- szilárduljon és ezáltal a ké- 14.) A távközíó- és biztosító- sem szabad megfeledkezni a rén éreztette hatását, amely- szített tervek megbízható alap.. berendezések fenntartását úgy dolgozó emberekről. Ezért elnek következtében az I . ne- ját képezhessék a vasút ü.ze.. kell végezni, hogy a forgalom sósorban helyes müs-...aki és gyedévben a tervezettnél 3,1 mi munkájának. Következés- lebonyolítását ne akadályoz- szervezési intézkedésekre van millió tonna. áruval keveseb- képpen a viszonylati tervek zák, a berendezések üzernblz- szükség, amelyek lehetővé te
l>et szállítottunk el. ké&zítéséhez a vasúti szervek to5an működj'?nek. szik a helyileg rendelkezésre 

A zord időjárás lemaradást is idejében jelentsék be az 
15.) Fokozottan kell töreked- álló &szes erők és eszközök 

eredményezett a MA v építő adatokat felsőbb szerveikhez. k t ált , - és t 
és i·avító iparában is és nagy- 2.) Törekedni kell minél n1 a takarékos�gi intézkcdé-- o
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Tcép ' kö z k d lista munkaverseny minden < a.., onys ga.ua no-
felújítási és fenntartási mun- ' zett iranyvonat z e e 

• forrnáJ"át fel kell használni a 
I 

velé,;e érdekéooi használják 
kák tervszerű elvégz.é&ét. tetésére. A kocsigyújtési idő 

f d k zésr álló Bár az I. negyedévi terve- csökkentése végett emelni célkitűzések elérésének elóse- el a ren el e e anya-

._ t tel. 'tett·· k , "' kell a többcsoportos irányvo- gftésére. Gondoskodni kell ar- gi és erkölcsi &ztönzóket. a.e nem Jes1. � • me.,..s n.atok mennyiségét. tneg kell álla�1tani, hogy a 3.) A tényleges szükség]etv!'-5utas_ d�lg�k :- a kedve- nek megfelelően szaporítani zétlen 1dóJárási vis.wnyok el-1 kell a tolató tehervonatokat. Jenére - bátor _ helytál��� 1 E vonatok utazási sebességé„ IW?el�aségtudaual tegez nek növelésére menetirányító ték a f'eajuk háruló feladato- tartalék meneteket kell közle-lcat, kedtetni. 
mélttln érdemelték ki a 4.) Az árukezelési helyek és 
párt, a kormány és az az iparvágárcyak grafikus ki-
egész dolgozó nép elisme- szolgár.á.si rendjét felül kell 

rését. vizsgálni és a tényleges vonat-
Az MSZMP Központi Bízott- közlekedési szükséglethez kell 

táQa megvizsgálva az 1. ne- igazítani. Gondoskodni kell a 
gyedévi lemaradásokat, folyó többszöri kiszolgáláshoz szük
év május 23-i ülésén határoza- séges többlet tolató mozdonyok 
tot hozott és felhívással for- és tolató személyzet kiállításá
dult a magyar dolgozó néphez ró!. 
az 1963. évi népgazdaság; ter- 5.) Ellenórzó brigádokat kell 

Pártunk VIIl. kongresszusa a párt és a szakszervezetek 
Jelen!eg-i legfontosabb fcla<la.t•!•t'nt jelölte meg a gazdasági 
munka menetének ellenőrzését és megsegítését. Bízunk ab-ban, 
hogy a vasút minden dolgozója átérzi a tervtelJesítésból reá 
háruló feladatok tontos�ágát, tudatában van az ezzel Já.ró 
felelősségnek és mindent el fog követni a kitűzött célok meg
valósítása érdekében. 

Dr. Csanádi György, 
a minimter első helyettese, 

a MAV vezérigazgatója 

Szücs Zoltán, 
a KPJ\,I r. Vasúti Főosztály 

MSZMP pártbizottságának 
titkára 

Szabó Antal, 
Vasutasok Szakszervezetének 

főtitkára 
atllllllllllltflllllllllllllllntttlltOIIIIIIUIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIII, 

vek maradéktalan teljesítése szervezni, amelyek rendsze re-
A -t , d*k b 

• • , 

t H 1• b, 'I érdekében. Pártunk felhívását sen ellenőrzik a kocsik beáll!- Z O Szaza I aUXlt lranyvona a lffl arO 
a dolgozók magukévá tették, tásának, rakodásának és kihú-. 

al · d lt zásának ideJ'ét. Bensőséges hangulatú ünne-orszagos, mozg om m u az pük volt augusztus 13-án Ha-l. negyedévben elmaradt szál- 6.) A fuvaroztató felekkel limba állomás és a Bakonyi lilási igények teljesítésére. való szoros együttműködés út- Bauxitbánya dolgozóinak. AI-Ennek az országos rnozga- ján biztosítani kell az é;jel- kotmányunk ünnepe tisztele
iomnak következményeképpen nappali és a vasár- és ünnep- tére tett közös felajánlásuk 
a II. negyedévben a tervezett- napi rakodások tervszerinti eredményeként 15.50 órakor 
né! 800 OOO tonna. áruval töb- végrehajtását. útba indíthatták az idei öt-

- Legyen ez az irányvonat 
a magyar-csehszlovák barát
ság és együttműködés jelké
pe - mondotta. - Nevezzük 
ba-rátság irányvona.tnak. 

Koltay Vince 

Vasutas dolgozók! 
A vasút legfelső vezetése örömmel és elismeréssel 

vette tudomásul azokat az eredményeket, amelyeket a 
vasutas dolgozók augusztus 19-20 kettős munkaszüneti 
napon elértek. 

A rendlcívül megnövekedett személyszállítási igények 
maximális kielégítésén túlmenöen ez ideig példa nékü.L 
álló teljesítményt értünk el a teherkocsik berakásánál 
és kirakásánál. A megnövekedett forgalom ellenére ked
vezöen alakult a személyszállító és tehervonatok menet
rendszerűsége is. A két munkaszünetes nap alatt a terve
zettnél 3100 kocsival raktunk többet és ezen túlmenően 
több mint 1 tonnával növekedett a teherkocsik átlagos 
kihasználása is. 

Mindezek az igen kedvező eredmények nagymérték• 
ben hozzájárulnak ahhoz, hogy a közeli napokban jelent
kező csaknem valamennyi szállítási igényt kielégítve to
vábbi jelentős Lépést tegyünk előre a;: elsö negyedév! szál,,, 
lítási lemarad.ások pótlására. 

A MAV Vezérigazgatósága nevében elismerésemet és 
köszönetemet fejezem ki valamennyi vasutas dolgozó ré
szére, akik fáradtságot nem kímélve, sokszor kötelessé
gü.k&n túlmenően szervezték, irányították és végezték a 
munkát. Ismételten igazi vasutas helytállásról tett tanu
bizonyságot úgy a központi, mint a végrehajtó szolgálal 
valamennyi dolgozója. 

Amikor az elért eredményeket ily nagyra értékeljük, 
felhívással fordulunk valamennyi vasutas dolgozóhoz an
nak érdekében, hogy az év hátralevő idöszakában minél 
több alkalommal érjünk el hasonló csúcseredményeket. 

Az eddig elért eredményeink és dolgozóink hozzá
állása a feladatok elvégzéséhez biztosíték arra, hogy a 

Magyar Allamva.sút 1963. évben is teljesíteni fogja fel• 
adatát. 

Valamennyi szolgálati helyünk dolgozói részére újab& 
munkasikereket kívánok. Dr. Csanádi György 

a miniszter első helyettese, 
MA V vezérigazgató 

bet szállítottunk el, s így az 7.) Mindent el kell követni a századik bauxit-irányvonatot. 
I. negyedévi lemaradásból a Jelentkező szállítási igények Ezt a vonatot Komárom át-lII. és IV. negyedévre maradéktalan kielégítésére. Az menetben Csehszlovákiába 

2 300 OOO tonna többlet- exportszállitásokhoz az im- küldték. 
azá.llitással kell számol- portárukkal érkezett idegen A vonat indítása előtt ren-

Már két heti előnyt szereztek 
nunk. kocsikat kell elsősorban fel- dezett ünnepségen a bányá

használni. Törekedni kell arra, szok és a vasutasok képvl-A vasutas dolgozók ön.felál- hogy a feladási kocsiszükségle- selói mellett megjelentek a dozó munkája mellett ennek a tet elsősorban a leadási ko- csehszlovák külkereskedelem többletszállitási feladatnak a csíkból fedezzék. megbízottai is. megvalósítását segítik elő az 8.) Minden erővel törekedni _ Szigorú volt a tél, sok újo�nan beszerzett_ m�7Ao- kell a forgalom helyes meg- ezer tonna. bauxit szállítása r.ro",. kocs,� � _egye� musza- szervezésére, a tehervonatok maradt el miatta - mondotk1 feJlesztés� 1:1!ezkedesek. előírt terhe!.ési normáina.'c be- 1 ta a szerelvényt átadó Bagi Az . I. . !elev1 _eredmények tartására, a kocsik raksúly sze- József. - Ugy látszott, a báme,gv1zs�alnsa ul�n pártunk 
I rinti válogatására , a vonatok nya nem tudja teljesíteni terKozponti �1z_ot_ts�ga ez év menetrendszerúségére, a moz- vét. A bányászok és a vasauguszt_us 2-1 ulesen hozott ha- ' donyokkal való jobb gazdálko- utasok lendületes munkavertározataba':1 . k1�o;>dJa, hogy I dás biztosítására. senye mégis segített. A bá„a gazdasagi épites ered71!é- 9.) Felül kell vizsgálni és nya és az állomás egyaránt ny�lvel alap���uk meg a nep- szükség szerint módosítani kell teljesítette első félévi tervét. jólét em_elés�t • a mozdonyforduló-tervet. E kollektív munkát dicséri, .. A vasut a várható ter.ven fe- 10.) A mowonyok fűtőházi hogy most elindulhat az 500. luli. feladato!rn&k �sak ugy t:'d tartózkodásánaik csökkentése irányvonat. maid eleget. tenni, ha mm- végett felül keU vizsgálni a Az állomás dolgozói nevéden dolgozó1a a_ legnagyobb fűt.óházak tech=lógiá;át. A ben Osváth Zoltán állomásodaadással, felelosségi\nek tu- mozdonyok érkezés utáni utó- főnökhelyettes vette át az da�ában, !egy�lmezette,!1 fog a kezelését ne az utazószernély- Lrányvonatot. Elmondotta, rea hárul� kotelezetts_geknek zet, hanem második csoportos hogy az ötszáz Jrányvonattal megfelelni. . brigádok végezzék. A vonat- az állomás 278 232 kocsiórát és A végrehaJta�_?ó feladatok előkészítő brigádok szervezé�é- 38 534 tolatási órát takarított n�gy hord1;,reJuknél • fo�wa vel csökkenteni kell a mozdo- meg eddig. Egy órai tolatás mmd a vezeto szervektol, mind nyok fordulóállomáson való (l.tlagos költsége pedig ZOO foa végrehajtó szolgálati ágak tartózkodási idejét. rint. A következő cél Ha-dolg:>zóitól !zervez_ettebb mun- 11.) A mozdonyok és kocsik limba állomáson az ezredik kát l'S a s,allft1at'.? �elekkPl javítási ütemét meg kell gyor- irányvonat inditása ebben az 

a legszéles<;_b'!_koru együtt- sítani azért, hogy minél na- évben. 
mukodés gyobb üzemi állag álljon ren- A szombathelyi Igazgatóság 

kiépítését követeli meg. delkezésre. nevében Németh Gyul(i, a for-
Ezért felhívással fordulunk 12.) Biztosítani kell, hogy a ga!mi osztály helyettes veze-

a vasúti párt- és szakszerve- járműjavítók és fiókrnühelyek tője gratulált a jó eredmény
zetekhez és rajtuk keresztül a megfelelő anyagkészlettel ren- hez, majd a csehszlovák kül
�=uta.s dolgozók összességé- delkezzenek. Gondoskodni kell kereskedelem nevében Dvorá� 
hez, kö�•essenek el minden tó-

1 
arról is, hogy a fűtóháza.k szén- elvtárs mondott meleg hangu 

lük telhetőt a vasút éves szál- készlete ne csökkenjen 16 nap köszönetet a bánya és az ál
litcui és termelési tervének alá, mert csak !gy biztosítható lornás dolgozóinak. 

az építők Miskolc tiszai pályaudvaron 
Tavaly nyáron kezdte meg 

a Miskolc tiszai pályaudvar 
teljes átépítését a Miskolci 
Spítési Főnökség. A pályaud
var átépítésén azóta a főnök
ség egy-egy felépítményi, ma
gasépítési és hídépítési építés
vezetősége dolgozik. Hol tar
tanak a munkálatokkal? Ho
gyan pótolják a zord tél okoz
ta lemaradást? - Erről ér
deklődtünk a főnökség irodá
jában Baksa István fómérnök
tóL 

- A múlt év végére elvé
geztük azokat a vágányépítési 
munkálatokat, amelyek a for
galmat nem zavarták. E mun
kák során gépek segítségével 
150 ezer köbméter földet moz
gattunk meg - mondotta a 
főmérnök. - Az idén eddig 
befejeztük a járműjavító te
rületén a vágányépítési és át
alakítási munkálatokat. To
vábbá az ütemtervnek megfe
lelően a forgalom alatti vágá
nyok cseré;ét olyan mérték
ben végeztük el, hogy azzal 
pótoltuk a téli lemaradást. Há
rom kivételével valamennyi 
kocsitároló vágányt átépitet
tünk augusztus végéig és Fel
sőzsolca felé már a végleges 
vágányok és váltók segítségé
vel bonyol!tják le a forgal
mat. Jól szervezett munkával 

csaknem kétheti előnyt szerez
tünk a tervhez képest. 

A munka tehát jó ütemben 
halad. Ez lehetővé teszi, hogy 
az idei építési tervben szerep
ló vágányokon kívül megépít
senek a felvételi épület előtti 
fogadó- és tndítóvágányok kö
zül két vágányt. S ha gondos
kodni tudnak a szükséges 
anyagokról, akkor már a ne
gyedik negyedévben hozzákez
denek a szigetperonok, vala
mint a perontetők építésének 
is. Ilyen munk'Ík csak a jövő 
évi tervben szerepelnek. 

Az aluljáró építésén dolgozó 
hídépítők is jól haladnak 
munkájukkal. Már csak az 
aluljáró középső részének 
szerkezeti munkáit s a betono
zást kell elvégezniük szeptem
ber 30-lg, s azután megkezd
hetik az aluljáró belső burko
lását. 

A Miskolc tiszai pályaudvaf' 
átépítése során ew pet'cre 
sem szünetel a forgalom. Most 
is úgy jönnek-mennek a vo
natok, mintha nyoma sem 
volna az építkezésnek. Minek 
köszönhető ez 1 

- Az épftési munkálatok 
megkezdése előtt tanácskoz
iunk a miskolci igazgatóság, 

valamint a tiszai pályaudvar 
vezetőivel. Megállapodtunk a.a 
építkezés részletes programjá
ban, s ezt a programot tör
vényként hajtjuk végre - vá• 
laszolta a főmérnök. - Ennek 
megfelelően pontosan betart· 
juk az előírt építési ütemeket. 
Mindig más és más vágányo
kat és kitérőket adunk át, tl· 
letve veszünk el átép!tésre a 
pályaudvartól. Ügyelünk arra, 
hogy a forgalomnak mindig 
kellő számú vágány álljon 
rendelkezésére, arra is, hogy 
minden építési ütemben csak 
annyi munkát kezdjünk, 
amennyit késedelem nélkül be 
is tudunk fejezni. 

Az építés id'?i feladatait 12 
ütemre osztották be. Most a 
nyolcadik ütemnél tartanak és 
néhány napon belül megkez
dik az építkezés kilencedik 
ütemét. A zavartalan forga
lom szempontjából rendkíVi.ll 
hasznos, hogy ezeket az épí
tési ütemeket nemcsak az épí
tési főnökség dolgozói isme
rik, hanem a pályaudvar for
galmlstái, váltókezelői és ko
csirendező! Is mindig ponto
san tud;ák, milyen t•áltoztatá
sokat kell végrehajtaniuk. Ez 
az építők és a pályaudvar dol
gozói közötti harmonikus 
együttmúködés eredménye.. 
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Munkás-paraszt találkozón, Adácson 
�kot�ány�k és az _úi ke- 1 előtt. A szociali.sta fejlődés 

I 
még több gépet és mútrá{lyát, 

1 
nyer unne� munkas-pa- eredményét bizonyítja, 1tog11 és . m� tbbb kenyeret, tejet éa 
raszt találkorot r�ndczt�k . a I a magyar ipar ma ötször mas elelmi.szert adunk . . .  " -
Heves megyei Adacs ko�g-

l 

annyit termel, mint 1938- mondotta a tsz-elnók, amikor 

B ' I t , , k d • ben. Adács neves vasutas koz- ban. díszes kosárban átadta az 

esze ge es a ra Osren ezo"' } 
,;ég. Alig _van itt olyan ház, A volt földesúri kastélyokból ' új kenyeret, s .. a !azda.sá3 

1 oly_an _csalad, ahol ne _ lenne üdillók és gyermekotthonok legszebb gyumol?5eU 
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l 
!gy tettek . százezrek tanulnak az a munkásosztaly kepVise/61• 
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ezen a munkás-paraszt talal- es �s1<0 < l an az_an ' an . . • . . . • . 

gurl O Om na k ó un,k ' zt ' l  t h j 
megswnt az analfabét1zmus. Az unnepseg G yo-ni László 
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oz
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k
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e-k Az alkotmányban rögzített jo- '  tanácselnök zárszava után, az y1 a ornye oe ' vasu a o 
1 

" k 1 .  l k eg bba . Internacionálé hono-i·aival f képviselték. oO va osu na m a . n. ,_s, . _ .. -= e-

. · . · .. .. .. •· Na üléssel kezdődött az hog_,� a tars:1dal_o";b1ztos1tas Jezö:J-ott be. 
- Sai_nos, elvtars, a kéréset körulottunk. bele-beleszóltak ! zuhanyrózsát biztosítottak. s „ 

g
� . . 1 tt néptink 96 szazalokara terJed Dclutan a portpályán a 

nem _tel3esithetcm . • .  Nem tu-
1 

a beszelgetésünkbe. aligha nevezném épületes tái- 1 un
;1

ep 
g Jo �zer,:ez': es� ki. Minden embernek lehető- BVSC vegyes csapata népes 

dok ?dehívm ?n:?St haro_� b�- - A gurítóknak negyedórát ványnak azt a parányi hl'lyt- �enys_or_ozata. _agJ_ogo �apsu sége van arra, ha beteg, o,-i;o�- közönség elóti. találkozott az 
�.lmit, emberhiannl!al kuszko- kell gyalogolni  ahhoz, hQgy 

l
séget, amely egyben ebédlo, !eses idoben . .  delelo_tt fel lO hoz menjen. s adácsi termelős:::in:etkezet lab-

dU;�k.. ahol nyqlc. kezre Lenne
l 

reggel a munkahelyükre_ ér,e- ?ltözó, etkezó és ta11.ácsterem ?rakor a disztrib:in 
. 

mellet� az adá<.-si anyák is kór- d<1;rúg�-eg�ü.ttesével. Sportsre-8Z!4kseg, csak negy t•an, ahoL nek - mondotta az egyik ko- is, amelyben az oUozos=ekré- J�tszam k�et_t_ szaksz;I"".eze 
házban hozzák világra ru. szep jatékot mutatott be a 

n_egyre - ?t!. _!ehe_t, . h?gy egy csirendezó. - Este, 18 órakor nyek szerepét keskeny, a df)/- tunk zene,sk_olaJánaik fu".?5.�e- ermekeiket két csapat, s mérkőzésük 3:3 
,inc�. De Jonon, at_k�serem a van egy autó, a meryet ug11 gozók által nyúl ketrecnek ne• nekara és gyulekezett f} 1«?_zory-

M •u gy d . . .8 - 1, Ter- arányú döntetlennel ért véget. 
felso telepre, a 9ur;itokh_oz, ott mondják, a dolgozók szal!tta- vezett rekeszek töltik be s�g. _ ".1 négyezer lakosu kozseg � �

tta az a acs
i 

e
'� . 1 A közönségnek nagyon tetszett 

elbeszélgethet nehany bizalmi- sa-ra a Tendelkezésü.nkre bocs.í- egy-egy ,.szekrénybe" két-két foteren !71eloszovetkezet er�cm,enyeit a lendületes játék. vaU tanak. li:z a tehergépkocsi nem dolgozó préseli be ruhazatat f-öbb mint 2000-en gyűltek is. Ebben a termeloszovetke- 1 • . • • . 
A fenti mo_nootok Bali F':: mindig _jön, de ha jön is - és a többségnek így se jut még össze az ünnepi gyűlésre. zetben több m(nt 300 olyan 1 � ':z UJ mu�_elödesl ház 

renc szb-titkar rt..tosrendezoi akkor sincs benne sok koszo- egy közönséges polc, vagy Kocsis László, a helyi párt- asszony dolgozik, akiket nem fe)e _fo'd.ult a . . f_igy_':lem . .. A 
ir?d�jában hangzottak el. Ta- net. �l!óh!lY nincs az �után, a akasztó sem, ahová egy sap- szervezet titkára az ünnepség kell bízta-tni a munkára. Ré?z- színhazterem nezoter:n több 
nacsat megfogadtam, elmduL- padlo3a fenyltk az ola3t6l. all- kát, télikabátot elhelyezhetné- jelentőségét méltató szavaklkal lete<;en taglalta Pasztor elvtars mint 5oo-an

„ foglaltak _hel_ret, 
iunk, t ni viszont a KRESZ elöirasa- nek . . . s b:ir nem tartom ma- ny·t tta eg nagygy "lést a vasút :fejlődésében elért �mikor felgordult � f�g_gony, 

_ Naponta többen jeLentíK nak megfelelően, tilos . , . Mit gam gyáva embernek, de örül- �� -� áta:!:
a a 

:zót dr p�zto; .  eredményeket. s a m iskolci es meg�ez�te _ eloadasat a 
be, hegy kilépnek a váUalat- tehet!}nk eo:;ebet - amíg tem. amikor elhag11tuk a h�- Pál elvtársnak a ·

miskolci · igazgatóság előtt álló feladata- Deb;ece1!1 _J?rm u3av�to .,Boc,

tól _ mondotta. miközben a 
I 
ren�oTt_ ne m  latu,nk. állunk. ha lyiséget, amelyben ott fortyo- iga g tós . g , 't· 'én k 

I 
kat. Tréfálkozva megjegyezte : ka_y' nep,tanc . eg1!11-ttese. _A 

sínek között baktattunk. - 7;ed1g eszrereszunk egy rerTd· 
, 
gott az a kazán, amelyen idbt- .:_ aTiZ:nJ 

e
ze ��ve1 �zelőtt ,,Azt mondják, Adácson már szmpad_o� Berki �andor �-

Van, akt csak hónapokig ma- , ort, leg�g!1'?(u nk az ouz1.ba. len idők óta nincs feszmért, gy 
_. . � csak a pap nem vasuta.s ,  . .  ,, ta_g'! nep1 _zenek�ranak muzs1-

rad nálunk Rákosrenaezőn s Ha megalht1ak az autot, to/J- s bármelyik pillanatban sz'"e:- 1�4�- augusztus 2� °:'.1 megille Az adácsi fiatalok mind vas- kaJat-a 8 tancosp,ar ropta a len-
' • be, elkés'k t t bb todessel fordult nepunk a Par-

1 
d"1  t ·k • · · dá t A már a törzsgárda tíz-húsz éve I 1 1 • a vona O • • • ro anhat. 

la . . . . • . k utasok szeretnének lenni. Fel- u e es mi epercsi csar s , 
itt dolgozó tagjai között is - . . A t•on.atban az embe- - Azt monaják, azért nem m�tfi�� 

ahol_ �;:se1

1r;:
n

t- hívta a figyelmüket arra. ho<(y tá�osokat minden músorszám 
akadt, aki búcsút mondott a 

1

- rek elhúzódnak mellőlünk, korszerúsítenek semmit se-ni '™:ga át Alk 
a
:

p e s
� 

a ?ta I gondoljanak a termelőszövet- uta,,,. 

vasutas életnek. ragadunk szinte az olajtól. Rákosrendezőn, mert az állo- ':"°1 t
n
y k

. 
,. t�· ':

ny
un

l tt
az

H
o 

j 
kezetre is hiszen I alig akarták leengednJ a 

Iga?á · 1.. ,. t h 1 . e e un • aw.p oTvenye e a- ' 
I Szerencsénk t'olt, A gv.rftok- l k.-

n az i_s: ve yn ... u az '.'_ na, mast előbb-utóbb teljesen át- zánkban a munkások és � pa- a. mezögazdaságban is kell színpadról. 
tiál elérhető köze_lségben talál- 1 �/:é�;,:, 

1a
;-;;i

u7:
t
e_t .. � ,,rencl.el- építik - mondták a biza•- rasztok maguk irányítfák so-r-

1 

az utánpótlas. Nagyon tetszett az adács!ak-
tu7: !"f':da:ász S�n��r �rust, I - e csa Ja · miak. - S addig? Addig m•.11- sukat _ kezdte beszédét dr A nagy tapssal fogadott iln- nak Bojtor Imre népdalcsokra 
�ovago Jozsef va!toort ':! Tol-

E'h u. 
den maTadjon a Tégiben? 711em Pásztor Pál. nepi bes7.éd után Sári Isft,á:n, is. háromszor kértek tőle rá-

di_ Fe:enc ko�s•_rende.oot . - ' anyaoolt elég azt tudomásul V>'nni 
Szólt a továbbia°k'ban a gaz- a Béke Termelőszövetkezet el- adást. 

mindharman regi bt•almiak hogy az emberek egyrf'-mriJr'1. 

1 1 
•

. 6 k k t'zenöt éve éL� szociális létesítmények továbbállnak, hog1J átjáróhaz- dasági életben elért eredmé- nöke szólalt :fel és a munkás- Az előadás után szakszerve-

::e��
ag 

mu":�tá:sai bizalmát, ! .. . . . . zá lett az állom ás, nem órta- ntekről, a kulturális fejlődés- paraszt szövetsé; jelentőségét zetünk zeneiskoláj�nak !ánc-
Padot hoztunk az egyik órhaz . �'?'d setara csáb1tottak. Azt na egy kicsit megvizsgi'ni az rol. Elmondotta. hogy paraszt- méltatva elmondotta, hogv az zenekara foglalta el a szmpa

elé s a szerteágazó sínek gu-
1 

ig�rtek, megm utat nak eg_uet- okokat is. Némi jóakarattal, ságun'k 95 százaléka a szocia- 1 ipar segít:.�e révén az a ·  ícsi dot és az é�zakába nyúló 

ruló 1,,a,go-nok között kezdtünk m�st- E. rdemes . volt a b,zat-

1 

lelkiism
. 

eretesebb munká,•a! l ista s7.ektorban dolgozik. s az dol,gozó parasztok munkája is táncmulatsággal ért véget 
b ' l  t 

. miakkal tarta m .- latmmLo- orvosolhatnának néhány pa- ipar ma kétszer annyi mun- könnyebbé ,·á!i,k és magasabb Adácson a munkás-paraszt esze ge ni. 
1 ban nem_ volt !uan11 '. , .  La.ttam naszt. de ehhez jó lenne. ha kiisnak nyújt biztos megélne- termésátlagokat takaritanak találkozó, 

Sok a panasz 
azt a duledezo_ fatakolmanyt, a bizalmiak véleményét is ki- tést, mint a felszabadulás I be. ,.Küldjenek a munkások 
amely messz1 tavaiban az kérnék olykor-olykor 

1 

Lőrincz János 

egyetlen \VC, láttam a férfiak · · ...._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-....:. �,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,..,,. 

- Persze. hogy elmennek mosdóhe1yiségét. amelyben Bizony, nem ál'tana! . • •  
fő!ünk a fiatalok - panaszol- több száz dolgozo Tészére !két F. T. 1 
ta Toldi - amikor olyan pTob-

, lémák vannak itt, amelyek kő-
zü.1 egy is elég lenne ahhoz, 
hogy valaki „istenltozzad"-ot Korszerűsíteni kellene 

A vasutashelytállás újabb tényei a budapesti 
személypályaudvarokon 

mondjon. 
_ Tavaly október óta . nincs I A balatonfüredi üzemi kony• ,  és villany husdarál6t kapná- Megszokott már, hogy töb_b pályaudvarokról 17-étól 19-én főnök és Pakozdi Imre tér--

4 guritóknak szabadnapJt1. - 1 ha er&,en túltet>helt. Amikor j na-k. A személyzetnek. nln<:s 1iapos unnep előtt egy-J,et é;félig felügyelő. 
kezdte a felsorolást Kováifo felszerelték, akkor még csak öltözoje és mosdója. 1 nappal felduzzad a pályaudva- 1 millió 13 ezer ut.as hagy• A Keleti pályaudvaron 
Józ�ef. - Ha .''!'egk_érdez,wk, 150 személy részére kellet� J A balatonfüredi üzemi kony- rok fo1•galm�. !ilyen kor foka- ta el a fövárost. az egyes, kettes toronyban 
mieTt nem ad3ak k;i a J "fl_OS I főzni, ma pedig 250 dolgozo ha a Tapolcai Palya,fenn.tartá- , zottabb _felelosség nehezedik a Ez a szam valamivel alatta Solti Pál és Oszlánczi János 
szabadna�ot, azt va.!aszolii;:, 1 ebédjét állítják elő. Ennek sl Főnökséghez tartozik. Jó f?rgalm1 szolgalat<?kra. . 1gy van a tavalyi azonos időszak szocialista brigádja, a tolató 
hozzunk UJ m1i1iake:oket. a megfelelően, ma már kevésnek lenne, ha több gondot fordíta- , volt _ _  ez az A lkotmany e"?for- utasforga!mának. A7, ünnepi csoportban pedig VitáTius 
nem lesz emberluány, lesz I bizonyul az ötfónyi személy- . k k h f . 1 . t'sé I dulo3a_n leza3lott kettos unne- forgalom a csúcspontJát mind- Sándor szocialista brigádja 
szabaanap . . .  Hát kéi'em, �� zet is 0na e , on_y a �J esz� . r:, pi csucsforgalom ideJén is. három palyaudvaron augusz- tűnt ki jó munkájával. Mint-
hoztunk embert. de az _u3 

1 
Nehezíti az t dol zók Z".- Mi_kó Jo

zsefne_ ;szakacs�o, Hároi:n legnagyobb budapesti tus 18-án étie el, amikor közel egy 20 raktári és segédhivatali 
munkaerőt meg is ke

.
ll �ecsu�·

. 
. .  

.

ot 
, 

go 
m-

az ,�e� etelek al k<:>t0J�, Kovacs I szemelypályaudvarnnk ez al- negyedmillióan utaztak vidék- dolgozó teljesített információs 
ni! ll:gy mai fiatalnak mar ige- mm:kaJá�, hogy a kon) ha se. Amalw. _felszolgalono é6 a kalommal ismét dicséretes I re. A legnagyobb forgalmat a szolgálatot az ünnepek alatt. 
nyei vannak és nem t,íri !l· "':�e!e _ geppel nem ren�elke-

1 

konr.ha tob1:" szorga[mf!s dol- munkát végzett. Bár időben I Keleti pál
. 

yaudvar bonyolította A pályaudvar KISZ-szervezete 

hogy akárki is becs�pja ot! 
1 

ZI�. T_u".!:ely� na�on . e 2� ul� g?zoJa m�gerd8;Ilh a tamoga- már messze mögöttünk hagy- le fél millió utassal. pedig a rendőrség munkáját 
Márpedig itt azt láttak. ltogy i:cét sut�Je ' an es mmcl_'.{etto tast csaku�y, min! azok 8; va�- tuk az ünn epeket, a dicséretes A Nyugati pályaudvarról segítette önkéntes, rendfenn-
az ígéTt hai.,; 210 munkaora 1<_>SSZ- J'? 1;>nne ezt a t�he:-, utasok. ak:1.kne!t __ étke:tetesérol munkaért járó elismerő sza- csaknem óránként indították tartó ifjúgárdistákkal. 
helyett 246 órát dolgo=�ak. a ly�t pazt_uzhelyre cserelm. a balatonfured1 uzemt konyha vak ma is időszerűek. a mentesítő vonatokat. így j A Déli pályaudvarról 
három sza'badnauot pedig csak Komivite�e � konvha, do)go- gondoskodik, :Mint értesültünk , a buda- álló utasok csak az egyébként induló vonatok egy rész.ét ez 
papíron biztosftják . • . 1 zok munKaJat. ha robotgepet I Kis,; La.jos pesti Keleti, Nyugati és Déli is nagyforgalmú nyíregyházi ' évben is a megszokott zsúfolt-

- Azt ígérték. ha les= elég 
1 

----------------------- vonaton voltak .  &Jk dicséret I sá{I jellemezte. Főleg a Balaton 
m
. 

unkaeró, fokozat"san ki�d- hangzott el a Nyugatiban a I déli partját keresték fel szá• 
iák az ehnaTadt szabadnapo-

I Ha'rom e'v uta'n a tova'bbkezelo" ko'rha'zban 
Rámán Kató fútóltaz munká- mosan már az ünnepeket meg-

kat . . .  1 
járól : talán soha nem biztosi- előző n apon, augusztus 20-án 

, tott ilyen folyamatosan gépe- pedig a Bakony-felé közlekedő 
J[ikor les� elég mrmlmerö? ket ünnepi csúcsforgalomra. A vonatok indultak ki zsúfoltan. 

A Magyar Vasutas hasáb- soda teljesen gépesített, még megoldott az öregek elhelye- fűtőház jól kapcsolódott a pá- Az utasok elszállításában itt 
- . . .  De ki tudja, hogy mi- jain legutóbb 1961 januárjá- a textíliák szárítása, vasalása zése sem. lyaudvar k idolgozott „ünnepi" sem volt fennakadás. Ebben 

kor lesz elég munkaerő, amt- ban fl-tunk a péceli to- is. a múlt évben kapott nagy. Végezetül a kórház dolgo... technológiájához. Ennek is dicséretes részt vállalt a ket
lcor pillanatnyilag napról nap- vábbk.ezeló lcórházról„ Most teljesítményű mosógéppel és roilllak munkájáról esett szó. volt eredménye, hogy a kettős tes toronyban Taba Sá:ndor 
ra ke!>esebb az ember. Ha·von- ismét . _ _ellálogattun•c, h�y gépi szárítóval. Kibővült a _ A kórház. dolgozói a kö� ünnepen a Nyugatiban egyet- szocialista brigádja és Bognár 
la 36 órát•al többet dolgozunk, megnezzuk: . mflyen 1'ált_ozast melegvíz-szolgálitatás; éjjel- ség társadalmi munkájá,ból is len gépre várás sem fordult I Károly. Molnár IV. József ko
mások munkáját végezzük el hozott az . azot_ a eltelp ido. Dr. l nappal meleg víz áll a betegek I szépen kiveszik résruket. Há- elő. A pályaudvar munkáját csimester szocia lista címért 
- ily.en bizonyos esetekben F k L l E'· g és 

1 
· án ·t •k k .. " l k 't - P /'- ,_ .. d - b ' ' d ' 

-,löfordulhat, segítü nk a mun- t
·ar

f
._as asz o . _::mklerőd .' ,�,��- , 

a személyzet rendelkezés& rom lanácstagunk van. Itt szé.. n' y1 o ozu l unt a w. ,rnz o nga Ja. 
,. d b _o- O()_n:os . 

er .... e · es,,..,.."',:e re. Ezt azért is megemlítem_ , 
1 

kel _a helyi Vöro
. 

·•skereszt Béla felügyelő, csarnoki tér- 1 (várkuti) 

rfü. De azt hiszem. jogos a igy va aszo t. mert Pécelen még nem mm. Egye.stiJ,;,t, az elnökkel és a 
kahelyiinknek. ha mó unk an .. 1 . 1 

1 kérés _ fi::essiók meg a túl- - 1961 . januárja óta sokat denütt közművesítettek. A kór_ j litkárral együtt, de itt talál
órát! A páli,audt,ar vezetői a=t fejlődött a kórházunk. Ha há:mak saját vízvezetéke van, ható a tanács egészségügyi ál
mondják, erre nincs módjuk. ágylétszámban nem is. de fel. 

, 
S7,ennyvízderítővel és külön landó bizottságának elnöke. 

De akkor hol a � a pénz. ame- szerelésben, munkaerőben, a villanyszolgáltatással 1 11:veken át kórházunk dolgo. 1 

/yet azoknak a dolgozóknak ft� betegek jOlbb ellátá ában igen. - S amire még szükség len. zói segfük elő az önkéntes 
Gazdaságos szállítás az NDK vasútjánál 

::etnfnek ki, akik 1'.e lvett mi Betegszállító gépkocsit kap- ne ?  
1 

,éradás lebonyolítását is. Esz-
dolgozunk? . . . A béralapot t�k, amellyel komplµ<�tabb -:-- Kevés az ágylétszá1;1. PEl;antó szak_!<füiink is ered. 
nem nyelhette el a föld! vJZSgálatokra a fovarosba SaJnos, ez a vasutasok orsza- menyesen működik. A péceli 

- Képzelhet!. milyen fescült küldhetők a fekvő betegek. gos panasza az utóbbi évek kultúrális napokon egészség
a helyzet, ha más mego!dast Now;nnberben a régi röntgen- előrehaladása ellenére. A vas- ügyi kiállftást rendeztünk 
nem látva, egy ügyvédi mun- gép helyett olyan gépet kap- utas dolgozók között a gyo- kórházon belül, immár har� 
laiközösséghez fordul'unk, tunk, mellyel felvételeket is mor. és vérnyomásos beteg- madízben - fejezte be nyi
hogy a törvényes jogainknak készíthetünk. Erre azért is ség gyako1i . Ezek elhelyezésé- latkozatát dT. Far¼ elvtárs. 
érvényt szerezzünk. nagy szükség van. meq a kór- re nincs ele,gend<'> hely. Nem H. D. 

Néhány másodperrmyt házban álJandó,rn 30-35 gyo-
csend, majd ismét . Kövagó morfekélyes beteget gyógy_ 
József hozakodott elő egy kezelnek. Elektrokardiograf 
másik problémával. 1 készüléket is k aptunk, a szív_ 

- Nehéz úgy dolgozni egy , betegek pontosabb vi,.sgálatá
biZalminak, ha azt erzi, hogy ra. 
szavai süket J illek.re ,alatnai< . . , • 

_ jegye=te meg nagy soha; - Milyen a gyogyszvellata-
kíséretében, - ,1 szakt'ezetes 1 

37.Lk? 
. . 

semmilyen szociális juttatasnat - Reszfoglalkozással gyogy_ 
nem kéri ki a vétemenyü.riket... szerész látja el a gyógyszerek. 1 
Amikor legutóbb a „kiv,iio vegyszerek. kötszerek rende
dolgozó" címet osztottak. go�.- lését, nyilvántartását és azok 
dolja, hogy megkérde=ték bar• kiadását. Nálunk a költséges 

1 -,n.et11ikünket _ _ is, ltogy kit a)lnl és a ritká!J.b gyógyszert 
a csop_ort3ab6l? S . amik?r ugyanúgy megkapja a beteg, 
emiatt tiltakoztunk, 3óforma >i mint bármelyik fövarosi kór-
választ sem kaptunk! Azt hi- házban 

1 szi talán a szakvezetés. hogy a ' . .. .. 
bizalmiakat azért rálasztjak, - Ugy erte.sultunk. hogy 
hogy legyen, aki a betyegeket I müszak! rnm_tk_nzósban ts szá. 

1 ,zétosztja?! motte·L'O a feilodes. 
Ekkor már többen alLtak - Valöba.n így van. A mo- l A péceli wvábbkezelö kórház. 

A gazdaságosság fokozása 
érdekében az NDK vasútjanál 
széleskörű vizsgálatok folytak: 
a gazdaságtalan ellenfuvaro
zások feltárására A DR ezzel 
a tevékenységével 

az üzemek közötti gav.Alasá
gosabb forgalom kialakítá-

sa 
szem pontjából is kezdeménye
zőként lép fel: olyan tömeg
áru fuvarozási kapcsolatokat 
igyekszi k kialakítani, amelyek 
a legkisebb költséggel bizto
sítják a népgazdaság teljes el
látását. 

Elsőnek a múlt nyáron tár
sadalmi munkásokból alak1tott 

1 
bizottság vizsgálta felül a 
szénfuvarozá.s helyzetét. Ja
vaslataik  alapján jelentős 

1 megtakarítást értek el. Még 

1 
nagyobb haszonnal jár a ce
ment, a kálisó, a mész. a kén
sav, a kavics, a tégla és a fa
rost fuvarozasának felülvizs
gálata. Ilyen módon 1963 dsó 

1 félévében 

és 210 OOO márka fuvardíjat si· 
került megtakarítani. A farost 
forgalmában például a feles· 
leges szállítások elhagyása 
ugyanezen idő alatt 7 5 OOO 

márka megtakarítást eredmé
nyezett. 

Most a eukor, a margarin, a 
sör és más élelmiszerek fuva• 
rozásána k  felülvizsgálata fo
lyik Berlin térségében alapo
san elemezték a tejszállftás 
szervezettségét és kitűnt, hogy 
sok a felesleges szállítás. Eze
ket a szükségtelen szállításo· 
kat megszüntetve 

naponta 500 km szállítást 
takaríthatnak meg, 

ami évente 100 OOO márka 
hasznot jelent. 

A gazdaságosabb fuvarozást 
segíti elő a DR elektronikus 
számító központjának fej lesz• 
tése is. Rövidesen üzembe he
lyezik az első ZRA I. automa
ta számítógépet, amely gazda
ságosabb árufuvarozás fej• 
lesztése céljából végez majd 

' a kavics szállításában 7 
míllió díjszabási tonnakilo

métert 1 

folyamatosan elemző számitá.: 
sokat. 

Karl Heinz Gummicb 



1963. SZEPTEMBER 2. MAGYAR VASUTAS 

Május óta tart a csúcslorga/01n 
ÉletnuJntő 

ligyelnaesség 

Székesfehérvár állomásOln 

Dr. Csanádi György vezérigazgató nyilatkozata a vasút munkájáról 
vonatra várakoztam a múlt 
héten, Arra lettem figyel
mes, hogy a szokottnál har• 
sányubban szólal meg 
hangszóró; 

A vasút gondjairól, teriei- 1 például Diósgyőr és Ózd tér- zalékos tartalékot képeztünk. 
ró! tájékoztatta az újságrró- ségében 1450 kocsi állt kira- Biztositani akarjuk, hogy 
kat augusztus 14-én a Magyar katlanul a kohászati vállalatok egyetlen építkezésen. üzemben 
Sajtó Házában dr. Csanádi hibájából. A cementgyárak se álljanal, le azért, mert a 
György, a közlekedés- és pos- a kocsik 70-80 százalékát vasút nem szállította le ide
taügyi miniszter első helyette- késYe rakják ki, más cement- jében a nyersanyagot, a::: áru
ee, a MA V vezérigazgatója gyárak viszont kocsihiány mi- kat. Azt azonban előre lát-

- Az áruszállítási terv tel- att nem tudják feladni árui- juk, hogy valamennyi megjesitése jelenti most a legna- kat. A vasútnak nem az a cél- rendelést nem tudunk teljesígyobb gondot, feladatot a vas- ja, hogy árukorlátozással teni az őszi forgalom fo!ya
tt számára - kezdte Csanádi könnyítse terheit, mint ahogy mán. Igy például a cukorrépa 
elvtárs. - Sohasem voltun/: azt januárban és februárban és a kő nagyobb rés=ét csak olyan nehéz helyzetben, mint tettük. Ilyen intézkedés rend- utószá!.l!tások formájában, vamost vagyunk, és a következő kívüli mértékben csökkentené lószínűlcg a jövő év első hóhónapokban leszünk. Felelős- a vasút teljesítőképesregét és napjaiban tudjuk majd ren
ségünk igen nagy: a népgaz- gazdasági szempontból na- deltetési helyére szá!litani. 
daság terveinek végrehajtása gyon hátrányos lenne. Az a Természetesen, addig is annyit 
Jügg a vasút munkájától. célunk, hogy helyes üzemi továbbítunk ezekből a termé

,,Szülök, vagy kí.$érők 
gyázzanak, mert az V. vá
gányra most érkezik a vo
nat és elgázolja a kisfiút!" 

Mindnyájan odanéztünk. A 
�z.igetperron szélén, ai V. vá
gány mellett valóban egy 
kisfiú ácsorgott és gyön:yör
ködött a vonatokban. A be
robogó vonat biztosan elütöt• 
te volna. Am ekkor egy fér
li sietett oda, elrántotta az 
úrszelvénybe ero kisfiút és 
átadta szüleinek, akik ala· 
posan megijedtek. 

Nincs átmeneti idő 
technológiával a lehetö leg- kekből, amennyire a termelés 
több árut rendeltetési helyére biztosításához sziikség i-an. 

Nagy Erzsébet bemondónő figyelmességével bátran 
állitbatjuk - életet mentett. 
Hiszen ha ő nem veszi észre 
a toronyból. a berobogó sze
relvény könnyen =ua a.lá 
sodorhatta volna a gyerme
lcet. 

szállítsuk. Javítanunk kell a Nagy segítséget jelent a 
Ezután a nehézségek okairól rendező-pályaudvarok munká- vasút számé.ra. hogy a válla

�zólt, majd megállapította: ját is, mert vagonjaink a ko- latok mind jobban megértik a 
egy vasút sincs bcrendezked- csiforduló-idő 28 százalékát vasárnapi rakodások szüksé
ve arra, hogy négy hónap ki- töltik jelenleg a rendező-pá- gességét. Legutóbb például 1 1  
esett forgalmát nyolc hónap lyaudvarokon. ezer 731 vagont raktak meg. 
alatt teljesíteni tudja. Lénye- Jól kihasználta a vasút az al-
gében már május ó_ta _csúcs- Tárcaközi operatív ko!má:tyünnepi kettős mu1;k�- Bognár Károly, 

Tapolca 
forgalom van a vasutnal. H1- szunet, napot: cement-, ko- es 
szen a májusi áruszál,litá�i tel- bizottság mútz:á!:J'.aszáll!tó irányvo1;ato-

maradt el a tavaly oktoben - A napokban operatív bi- arukbol 1s torlesszuk adassa- f _ • AG RDN L �ugusztus jesítmény csak 1.5 szazale_kkal 

1 

�at m?it1;nk, __ hogy _ezekb�J � _ 
A A 

eredménytől, ami a múlt év- zottságot szerveztünk a szá!lí- .

1 

gainkat. 1 2�-en, este a s?rompo leenge
be� c_s_ú<:ste_ljE:s1tm�nl'. :'!lt. Az : tások le_bony'!Zitására. Az ope- _ . - A v,asút_ é� � �zállítt�tó.k des�kor egy mikrobusz ,·ekcdt 
idei Jumus1 aruszallítas1 ered- ratfv bizottságban valameny- ,o egynttmukodesen mul11<:, a szneken. A Budapest felé 
mény 12 százalékkal haladta I nyi minisztérium képviselője I hogy a meglevő szállítási ka- haladó sebesvonat darabokra 
meg a tavalyi rekordot. részt ve�z. A bi=ottság napon-

, 
pacitá�t _men11;11ire . tudjuk ki- törte ezt a járművet, Ember-

A vasút nehézségeit fokoz- ta hatarozza meg, hogyan has;.:na,lni - allapLtotta meg , 
za, hogy nem volt felkészülési has_ználfu_k f�l a r_���elkezésr_e d:· �sanádi György, ml!:id eletben nem 

. 
e�ett_ . kar, mert 

ideje az őszi forgalomra, rrú1!t á!!o szallt_toeszkozol�e�, , mi- reszle�se� fog_Ialko:ott '.' ko�- a busz utasa, 1deJeben észre
máskor. Nincs átmeneti ido- Iyen __ t�rmekek els�allitasa ,a lek�e� távl�tt muszaki feJ-

1 
vették a veszélyt és kiugrálszak, hogy előszállitásokkal legsurgosebb a nepgazdasag lesztes1 terveivel és hangoztat- ta

k k 
'
b

. 
1 dci • . 

könnyithetné terheit a vasút. szempontj�bó! . . E süTgós feJ- ta, hogy ebben }s döntő sze- . 
a ocs, 0 •

. 
A_ ren rseg, 

A múlt években a járműjaví- adatok elvegusehez 10-15 sza,.. repet kap a vasut. vizsgálatot megrnditották. 
tók sok javított mozdonyt és 
kocsit adtak az őszi forgalom
hoz. Rendszerint a pályák fel
újításának lényeges munkála
tait is befejezték az őszi for
galom idejére, hogy a vágány
zárak ne zavarják a szállítást. 

Szocialista komplexhrigád Szentes állomáson 

- Most tehát foko=ottabb 
alaposság, tervszerliség kell a 
tennivalók megszervezéséhez. 
Kár volna önmagunkat be
csapni: minden felajánlott 
árut nem tudunk elszállítani 
az idén. Ezt a= első alkalom
mal mondja k, a MÁV -
folytatta a vezérigazgató. -
Mindent megtesz a. vasút, amit 
csak lehet. hogy e(lySéges 
munkával, elórelátó együtt
múkÖdessel olyan mértekl>en 
teljesítse a szallítást felada
tokat, hogy a termelésben 

Több mint egy éve, hogy l Brigá,d.napUijuk egy sí.keres
i 

zi elóa.dá.sokon. Egy csoportjuk 
Szentes állomáson egy kicsiny, év mUil!kájáról tanúskodik. tavaly az NDK-ban járt tár
de lelkes csoport, a „C" tur- Több negyedévi versenyt nyert sas-utazáson. Mindez jól előse
ban dolgozó állomási és fűtő- az állomáson ez a Dózsa gítette a brigádban a szocia
há.::i vasu_�k el���o�k György'TÖL elnevezett bri"ád. ltsta s.wllem kialakítását. 
k�?l,�:.,�rl{JáJ!, alaklnitásá1:._,:',.,: Ok voltak az elsők az idei ;as- Szentes ríllomás augusztus s„oc,a .... .,.. cim e yer= • 

j 1" · ct rtott te 1 · · ta kezdtek dolgozni. Nem kiemel- 1<tasnap tiszteletére indított ':--<!r: m_e": ar 
d 1 �e

k
eSJ 

.. -
ked" k · · • be k v !.- munkaversenyben is. Szép 

f 
nacs,�?=• a o.g� , a veg-0 ':pes�u em re .· 0 • , • _ . zelt JO munka a!ap;an ugy ta-t� ezek, � latván_yo,,sa�a eredmén)eket ertek 1 a !ar- lálták. hoRY a Dó;;,,a komplextörekedte� hiszen P�� IS sada-lmi munkába-oi, a po'tttkiz, brigád méitó a szociaUsta bricsak kettő van a b�gudban. és a szakmai önképzésbe.TJ.. Kő- (Iá-cl cím visel{ �re. hanem olyan egyszeru dolgo-

zók. akik a beCJiületes munkát � vesznek részt sportren- l\lajtik László 
tekintik :;z!vügyüknek.. d.ez1,énT1eken, mozi- é., szmha- &:en\t,S 

aehol se Legyen fe1makadás. 

HámánKató szocialista brigád 
Mit tesz a Ya ·út azért, hogy 

szallitásí feladatait a Ieheto 
legnagyobb mertékben teljesí
teni tudja? 

Gyorsabb iármújavításf Pat'ronálja : DÁ.HA� A....'\" D  ll,\� 

Gyors ütemben folyik a jár- Május 25-én járt a Nvug,J;tt-pályauifoaron 
múpark javítasa. A járműja- utoljára, de augusztus közepén ísmet elláto
vitók fokozott lendülettel do!- gatott közéjük, két teljes napot szenteh.:e a 

goznak, hogy a javítási kocsi- nóllére nevét t•ise!.ő szoci.a!i.3ta brigád munka
állományt hatezer kocsiról a nap!,ójának t,anulmá:nyozására, a személye, 
felére csökkentsék. Erősíti a beszélget�re, a segítésre. 
kocsiparkot az idén beszerzés- Nem minden elfogóclottság n.él.,iil ülök 
re kerülö 2785 teherkocsi is. Hciman András mellett. Hámán Kató edes 
A KGM illetéke vállalatai- testvéröc.C.se 67 évét meghazudtoló (risseség
tól nagyobb segítséget var a I gel, fürgeséggel ecsetel. vitá:z., javasol. Mar
vasút a WL rendszerű ,illa- kán.s \'onásai szívó. életkiizdelmek nyomait. 
mos mozdonyok javítási álla- mélyen fürkésző, amellett derú.9 fénYt su.S(árzó 
gának csökkentéséhez. A vil- tekintete a harcos elvtársat. az emberséges lamos mozdonvok zavartalan embert tükrözik. üzeme rendkívül fontos, mert Mintha bársonnyal vonná be őket, oly jóla villamosított vonal techno- eson \'álnak szinte tapint.hatóvá visszaemlélógiája ezekre van beállítva, 

1 kezései. Az első világháború idejfn „sze
és egy villamos mozdony há- mélypénztáros volt itt Kató és a kis Andris, rom gőzmozdonyt pótol. Sür- az ifJ'ú mozdonyvezetőtanonc gyakran járt be gősen el kell végezni az elma-
radt pályaépítési. jelző- és biz- hczzá. Mindennapi dolgokról folyt a szó. az 
tositó berendezési építési és éJetrol, a munkások helyzetéről, arról. hoi:(y 
fenntart, s1 munkálatokat is. miként lehetne friss levegőre jutnlolt az el
Ezekkel jó ütemben haladunk. nyomottaknak . . . A csarnokot tar:ó karcsú 

Döntö feladat a maximális oszlopok éppúgy .bmeró ei. mint a pénztá"ak 
szállil.asi teljesitmenvek bízta- mögött húzódó keskeny folyosó. a tülkék. a 
sítása. Mindenekelőtt a kocsi- berendezési tárgyak . . .  HáTMn Andra.s azon
forduló-idö lerövidltése. Ez ban nem lehetett mozdonyvezető. _'\ katon:ii 
minden "asútnal a fö tenniva- behívó, a világháború kett.'.törte álmait, de 
ló. A vasutak kapacitását érdeklődése. vonzalma a vasút iránt mé;; 40 
rendszennt az átlagteljesit- esztendő után i� élő. eleven. 
ményre méretezik. Ha ennél Büszkén. hosszasan mesél a bri.sSd kiváló 
nagyobb telje-!tményt akar- teljesítményeiről, arról. hogy d·r. Malutinszky 
nak elérni. az főként a kocsi- Jánosné, pénzt.árfonök fáradhatatlan frán;itó 
fordulóban rejlö tartalékok 

! 
munkája révén az eredmények kimagaslóak. 

feltárásaval lehetséges. - Viszonylag röi:id idó telt el a brigallok 
- Rendelkezik-e ilyen tar- m-egalakulása óta - mondotta -. aJig két és 

talékokkal a l\,VI.V? - tette fél esztendö Az első szerződés megkJ.itése óta 
fel a kérdést Csanádi el\'l�rs. 

1
, a=onba n  magatartásukban. a_ közöns_éahez 

- Igen nagu tartalelcatnk való viszuny-u.kba n  szakmai kev-::ettségukben. varrnak Kocsijaink ugyanis a a bel- eB kü!poUtikai élet i.$meret-ébe-n, az ea11-kocsifordt1lci-ido_ 56 s:áza lekát más irá nti segítő kés::séaben stb. n,;igyot /Jva fel- . es te;1daa, helyen toltik.. tek előre. Hoau méa szemléltetóbbé tegyem Nyzlv'7nvalo: feltarhat;uk e a dolgok.at, n,éhány jellemző és követésre tartalek 3elen1os reszet. ha méltó példát eml!tek.. (IYOrsabban rakodunk. Arr_a _ A kultúráit utazás érdekében, az üsmert must _ n�ncs lehet?�eg: _hogy ro- ,a(lagnál magasabb tudással világosi•iák fel bzd ,do alatt notelptk a �a- • -d"k b · d t  · · " ' T 'k k' J:odás yepesitését. De módunk- az erdeklu � _et a_ nga. ai;.1a1, _szo ga J« • 1 
ban áll. hogy a szállító l>álla- az ul_?zók 1genye1t. Nvelv?!�at tett<:k 

__ 
né

htokat gyorsabb rakodásra mdb?L, r?man?óL �s franciabol, Ki� tabliics
l"sztönözzük és társadalmi ösz- k.a hirdeti a pc..rizlárablakban, hogy-_ ezeken a 
t:efogással segítsük ezt o nyelveikerl is válaszolnak A szemelyfuvaro
�iu t1kát. zás tárgyu munkásak.adémiai anyagot is s1-

Nemcsak a , asút de a sál- kerrel sajátították el. Ezai túlmenően a bri
hó vállahilok felelos ege is gádtagok a többi reszort dolgozóit is meg
igen nabY- A tnúlt hét végen i,:yőzrek, s bevonták őket a t.ovabbkeo,:ésbe. 

Mit eredmenyezet.t többek között ez a !{ész
i,eg. a tanulni vágya,? Azt, hogy az a,loma
son nemzetkiiz, pénztár is múködik. 

- l:rd-<'kes és mások számára is mea1zwle
lendö, amit a brigád kezdeményezett - foly
tatta. - S-olgálatát.szervezé., kapcsán még há-
10111 brigadot hoztak létre, amelynek ve,et.'.ii 
a Hámán Kató brigád alapító tagjainak so
rából kerühek ki. Az. új brigádok a Valentlfina Tyneskova. Kallai t;i•a, Dózsa GyöcillJ 
és Baross Gábor nevet vették fel. 

- l\Io.s:t a bri,gá.d felhívást tett közzé. 
amellfben kap,:ooiatok létesítésére hida fc! a 
"L'a-súton m uködő, és noi·érem nevét viseló 
brigádok.a!. Közös ta pas=ta!at- és eszmecse
rére. További ten·ük - amit csak helll"Selnt 
tudolc -, hogy december 4-en. miirtírhn.!áU 
halt testvérem szobra kos::orúzási ünne•Jségének napján e bngádok 1...--üldöttei itt, Bud<l
pesten közfü m.egbe:r-é!ésre üljenek maid ös:
sze. 

Nem Y1tás, hogy valamenn:i-i brigad i,zá
mára ha„znos lesz ez a tanácskozás. a ta
pasztalatok átadá<;a. 

- A brigád s:ámos területen fejt ki hcs=
nos tei,ék,enységet - mondot ta a tova•,bhk
ban Há.-mari András. - Jó munkájuk n:rn
m.:n c,;ö'kkent a h:ánylaiok száma. A leg
utóbbi allomás"i;,sgálatnáJ az ellenőt7.és alá 
vont Marosi Vi11cén,é, Szalkai Gy-ulán2 és 
Vida Jáno.,.,,é pénzL4rviz.sgálata -példá.s ered
ménnvel z„rult. Marosi Vincéné. Sr-ltmidt 
Miklosné és Feher Gézáné kiváló dolgozó 
jelvénvt. illetve oklevelet érdem 1 tek ki. 
Szalkai Gy-u.lánét pénzjutalomban részesítet
ték 

- Se sz<'ri M? szá ma k.izdeménlfe=éseiknek. 
am.e?yek a UJnulma nyi átlilnos 4-es erelf
ménytfü kezd�•e. a nyugdiiasok é.s beteg tár
saik lat-0gatásái�. a , .. közös családi kass:,;:q··. 
a csa]adi k0llektív ö,;szejövetelig - mind a 
szoctalista együttP!es a ,zociali ta embertíP11s 
k1alakításH önfm·<>me..,; megf<>lel<ien zajlik 
erő,odik JI.Iíndez Kotó -�Z<'llemi öróksége .ie
gvében. Blhzken áll;ipithattam me!? a7. e:. 
múlt évek folyamán. hogy a szerzódésekben 
r'5gz11ett kötelezettsé'(eknek mindenkor és 
mindenben eleget. tettek. J;:rthető. ha ilY"n 
kollek1íváb11 mindig várak zással. lelkesen 
llitogatok el rsalódomnak tekintem a brigá
dot. és .sz/i:P.Sen osztozom torábbra is mun
kájában é, örömében - felezte be mondaru
való.iát Hárnán András elvtárs. 

Szelecsényi István 
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Dinnyerakodás Nagykőrösön 

Friss jéggel töltik fel az egyik bútökocsit 

A teherautókkal szünet nélkül hordják a nagykőrösi tsz-ekbö 
a jól fejlett görögdinnyét az állomás rakodójáboz 

� .. ----

Jól fizetett az idén a görögdinnye a nagykőrösi Szabadság Tss 
földjén. Ez a hetedik vagon dinnye, amelyei Nagykörös áUo· 

másról Budapestre i;zá.llítanak. 
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ÉLET A S I N E K  ME LLETT 
módját és az együtt töltött 
évek alatt kialakult, hogy, ki, 
minek a mestere. Olyan ízú 
vacsorákat főz itt némelyik 
ember, hogy híres szakácsok 
is tanulhatnának tőlük. - Nem volna jobb mégis az üzemi konyha? - kérdezgettük. 

A jelző meghaladásokrol . . . 

Kertész Kálmán 12 éve él a sí• 
nekre épült „faluban". Amíg 
Jó könyV akad, soha sem fog 

unatkozni 

Az utóbbi évek során meg
nótt Ludas állomás. Nemcsak 
a magasfeszültségű vezetékek
nek, az új sínpároknak és rak
táraknak, hanem egy különös 
lakótelepnek is helyet adott: 
Modern és tágas munkásszállót építettek itt. Ez a Miskolci tpítési Főnökség 3. izámú gépesített építésvezetóségének központja. Mind a 
420 ember nem fért el a tég
laépületekben, közülük sokan 
laknak a jól berendezett vas
úti kocsikban is. 

Modern „nomádok" élnek 
itt. Hajdúsági, szabolcsi és hevesi munkások, a vasút 
szorgos kezű építői. Miskolctól Ludasig építik, kor
szerűsítik a vasútvonalat. Vas
betonaljak ezreit rakták le, 
hogy a 26 tonna tengelynyo
mást és a 125 kilométeres se
bességet bírja a pálya. 

A 420 ember között csupán egy-két nó akad, a taka
rítók. Hogyan rendezkedtek 
be· miként élnek a családtól tá;,ol hétfótól szombatig? 
legutóbb ezt kutatta szem�nk 
és fényképezőgépünk lencseJe. 

A bakancsos léptektől való
sággal döng a folyosó. A für
dőbe sietnek. Aztán vacsorát 
kell főzni. Pillanatok alatt 
megtelik a két óriás tűzhely 
lábasokkal és kondérokkal. Fő 
a paprikás krumpli, leb1:>en_cs
leves öregen, van, aki zold 
paszulyt főz és akad, alti le
csót rendelt a társától. Mert 
mindennek meg kell adni a 

- Tavaly leszavazták az emberek és máshová vitték az egész felszerelést. !gy több a küWnélés, de több a vesződség és a munka. Többen kezdik emlegetni az üzemi T,.onyhát, főleg a fiatalabbak -
ilondja Balog Kálmán, a 
műhelybizottsági titkár. 

A rádió és főleg a televí
zió csalogatja el az embereket 
a tűzhely mellől. A könyvek
nek is egyre nagyobb a vará
zsa, Egerben cserélik, hogy 
az olvasnivaló között nagyobb 
legyen a választék. Villany, vízcsap és ventillátM van a 37 lakókocsiban. Ha egy ki
csit szűkösen is, de jól meg
férnek itt egymással az embe
rek. Veszekedés, nézeteltérés? 
Ma már ritkaságszámba megy. 
A sínmezók lekötése, a vá
gányszabályozás, a kitérők sze
relése, mind-mind olyan fel
adat, ahová nagyobb csoportok 
jól szervezett, egymást segítő 
munkája kell. A munka formálja az embereket, eggyé ko
vácsolja a brigádot és ez az 
egység megmarad a szálláson 
is. Négy kocsit adnak, egy-egy 
brigádnak és akik összeszok-

A ludasi vasútépítők maguk 
főzik a vacsorát. lzlik a bog• 
rácsban főtt étel Balogh Kál· 
mán műhelybizottsági fükár-nak is 
tak a munkában, barátságot és 
megértést tanúsítanak a mun
kásszálláson is. 

Távoli falukból, tanyavilág
ból jöttek a munkások. Ke
mény munka, kissé rideg élet 
vár rájuk a családtól távol. De 
valami új alakul a sínek mel
lett. Ezt jelzi a televízió ma
gasba kúszó antennája, a kéz
ről-kézre járó könyvek és az 
a 40 bizonyítvány, amelyet a Ludasi Altalános Iskolában ál
lítottak ki a vasúti munkások 
nevére. 

Fazekas László 

Hegyeik,et ÖS$Zedugjálk az d{Jak -a fák szövetségben erdővé válnak. 
A csillagok rendje, - nézd az éjszakát, olyan, mint egy gazdag, óriás család. 
Es látod a tengert, hullámhegyei tajtékát érhátú hajókra veti. ,....., 
Döntheti szél a fát, t!e erdó marad -a gyökerek ·ú; fát s lombot hajtanak. 
S míg elvillan -néhány csillag élete, már újakat lát a csilla,gász szeme. 
Az esőt a 11zomjas föld .se bírja el_ nyelni s a tájon, mint folyó, útra kél. -
Akár a csiHag, fa. vízcsepp vam, bármi -miLliókkal néppé akarok válni: 
s a népek egyetlen rendjében - legyek Láncszem., hogy !kössek s hogy engem kössenek. 

Fazekas La.fos 

,.A JELZŐ PARANCS" - 1 fP.lelne azoknaJc ·az állapotok
figyelmeztet egy régi plakát nak, amelyek jelenleg fenná!l
felirata. A plakát „Megállj" nak a „Megáll.i" ál!ású jelzők 
állású karosjelzőt mutat szem-

1 
és határjelzók meghaladása 

betűnő vörös koronggal és a körül, a helytelen va{J!J késői 
je1zó mögött pusztulbt jelké- fékezések következményeként. 
pező romhalmaz látható. Ezzel A jelző- és határjelző meg
a plaQcáttal kapcsolatban an- haladások száma vasúthálóza
nak idején sok vita volt. A tunkon alig egy hónapon belül 
plakát mondanivalóját solkan a korábbi havi átlagos ilYE;:1 
túlzásnak, a mozdOillyvezetöi előfordulásdk számának ötszo
munkakör tekintélyét aláásó- rösét is me,,;haladta és csak a 
nak, feleslegesen rémisztgető- körülmények kedivezó közre• 
nek, sót ízléstelerunelk nyilvá- játszásának volt köszönhető, 
nították.' hogy egy esetben sem követ-Szerintünk ez a plakát a ré- 1 kezett be valamilyen súlyos és gi riasztó fcmnájában is meg- szégyent.elles esemény. 

Mi okozza a veszélyeztetéseket ? 

Csak a szerencsének köszön- 1 között következnek be, és hetó a b8;_1esetek elmaradása, csakis akl�or, ha sem a moz
amikor elofordul hogy gyon.- donyvezeto, sem mások nem 
vonatok haladják meg egy-egy tesznek eleget a fékek üzem· 
állomás bejárati, vagy kijára- ben- és karbantartására előírt 
ti jelzőjét. A mozdonyvezetők kötelességnek. 
gyakran nem veszik figyelem- Ugy gOilldoljuk, nem járunk be a „Megállj" állású jelzó messze az igazságtól, amikor 
elójelzóinek figyelmeztetését, egyik oklként némely fűtőház• 
hogy a vonat fékezését meg nál fennálló állapotokat jelöl
kell keroenl. jük meg. Egyél:iként nehéz 

Vannruk akik úgy okosi1co'1- volna megérteni, hogy egyes 
nak, hogy ezt az egész s:rk- fűtőházak mozdonyvezetői a 

gyenteljes eseménysorozatot a fenti eseményeroból miért ve• rendkívül meleg időjárás okoz- szik ki rés2lilket az átlagon ió
ta, amely a megfi,gyeló és cse- val felüli mértéroben. Ilyenek 
lekvókéoességet is tompítja, például a miskolci, a keleti, a 
illetve késlelteti. debreceni és a szolnoki fűtő

ház mozdonyvezetői. Gyorsjá
ratú és nagyterhelésű vonato
kat nemcsak e fűtőházak sze· 
mélyzete tová-bbít, tehát ez 
sem lehet ér,v a részükre. 

Nem akarjuk alábecsUlni 
ezeket az érveket. csa,k ezek 
után érthetetlenné válik, hogy 
a meleg időjárás miért csak a budapesti, miskolci, debreceni 
és szegedi igazgatóságo:Jc moz-
donyvezetőire hat. Legjobb tu- A „lélreteft" rendelkezés 
domásuruk szerint, a pécsi és szombathelyi igazgatóság terű- Szeretnénk felfrissíteni azon 
letének mozdonyvezetóire elvtársak emlékezetét. akik 
legalább olyan mértékben hat- szerint a tiszatenyói haleset 
na:k az időjárási visronyok, okozója kizárólag a helytelemint az előbbiekre. A tárgyalt nül !kiállított rendelkezés volt. 
időszakban ezeknél az igazga- Július 26-án, a 407-es sz. gyors
tóságoknál mégsem fordultak vonat több, mint 70 km/óra 
elő „Megállj" állású jelző- és sebesseggel haladt be kitéróbe 
határjelzó-meghaladások. terelő váltón keresztül TiSZa· 

Ha a jelző- és ha•tárjelzó- luc állomásba, annak ellenére, 
meghaladások a téli időjárási hogy a mozdonyvezetőt ren
viszonyok között következtek delkezéssel értesítették a vo
volna be, szinte minden eset- natnak kitéróbe terelő váltón 
ben megpróbálták vol•na ki- át történő haladásáról. Csa'k a 
mutatni a képződött jégdugó- körülményeik kedvező közrena'k a fékberendezések műkö- játszásának volt köszönhető, 
dését akadályozó hatását. Nem hogy egy szerltocs(lkerék kisik
tagadjuk, hogy ilyen is elófor- lásánál súlyosabb esemény 
dult már a gyakorlatban. Az 

I 
nem következett be. Ez is „fel

ilven esetek azonban csak egé- ér'' egy jelzőmeghaladássaL 
szen ikivételes ikörülmények Vitatkozzunk most a rendel-kezések tájékoztató, vagy pa

A ielző szabadra al l  ! 
:ésében az Istvántelki fómú.hel11bőZ a két Havasi testvér, a Keleti fútőházból egy Baron nevű szalctárs jeleskedtek. Mi az l!;szakihoz tartoztunk. Tulajdonképpen a luíború elleni megmozdulásolc voltak már ezek, de leplezésül gazdasági jelleget 

rancsot adó jellegéről? - Fe
lesleges, Mert ebben az eset
ben a hibátlanul kiállított ren
de1kezés ott függött a moz
donyvezető előtt és nem ezen múlott, hogy nem történt a tiszatenyóinkl is nagyobb szerencsétlenség. 

Harmincöt évig vezette a mozdonyt, és azután nyuadíiba ment, Ennek ellenére ma is dolgozik, pedig már em., éve betöltötte a hetvenet. - Nyugdíjba majd akkor megyek, ha már megöregszem -szokta mondani újvári István volt fömo.zdonyvezetö, aki nyugállományba való helyezése óta is aktív pártmunkása a baLassagyarmati szervezetnek. Az esztergomi proligyerek édesanyja /corán jutott özvegységre, és hét gyerek nevelése sza,kadt a nyakába. Ujvári Fist.. korán megismerte az idegen kenyér izét. 

kellett adni nekik. A Vasas-székházban jöttünk össze. LandleT Jeno volt az 
előadó. Alapos elemzést adott a háború esztelenségéról és megmagyarázta, hogy mennyire fontos, hogy mi vasutasok is siettessük a háború, befejezését. FeLál!ítottuk bérköveteléseinket, és ezen a. !T!.IŰlésen úgy döntölit�nk, hogy sztrájkba létyünk. Könnyű. volt azt /cimondani . • •  A szájról szájra való agitáció azonban eredményesebb volt, mint ahogy gondoltuk. Másnap már ü!Jsztrájkot kezdtú.nk. Egyetlen mozdonyt sem fűtöttünk be. em.,etlen szerelvény sem indult el. Pilczer Ignácz. a ferencvárosi fűtőház főnöke ím, pattogott: ,,Elrendelem, hogy azonnal vegyék fel a munkát!" - Főnök úr - mondta az egyik munkatársam -. a belügyminisztérium - és a gyomrára ütött - nagyobb úr! Azt parancsolja, hogy amíg nem kap elég ennivalót, addig nincs munka! 

Megfigyeléseinik szerint a 
jelenlegi nem kívánatosan 
alakuló �1lapa,tokért - mégha 
meg is állapítjuk a mozdony
vezető elsődleges felelősségét 
- közvetve felelósséirgel tar
toznak azok a szolgálati he
lyek is. ahol rendszeresen. in
dokolatlanul későn kezelik a ielzóket. a forgalmi szolgálat• 
tevők későn adják az áthaladó 
vonatdk részére a „Felhívás az 

indulásra" jelzést, nem kezeli� 
a jelzők elójelzóit, nem az elő
írt jelzések alkalmazásával 
haladtatják át az állomáson a 
vonatokat rendkívüli módon. 

Mégis jó lenne, ha minden 
mozdonyvezető megtanulná, 
hogy a balesetek nem annyira 
a jelző késői kezeléséből és a 

vonat résziére adott lkésöi jel
zésből. hanem inkább a késői fékezésből származnak. Mert 
amikor a jelző nem késedel
mes kezelés miatt mut�.t .,Megállj" jelzést, bekövetkez
het a késői fékezés, illetve an
nak nyomán a „Megállf' álli\

sú jel7.ó, vagy határjelzó meg
haladása. 

Hat6rozott intezkedésf ! 

A jelenleg! helyzet nyilván
való tarthatatlansága sürge
tően szükségessé teszi határo
z.ott in téikedések tételét. Javasoljuk: 

1. Szünjön meg az a hamis, 
felelőtlen álláspont, hogy aki 
a mozdonyvezetői vizsgát le
tette, az minden vonat továb
bításával megbízható. Az élet 
bizonyítja, hogy megfelelő gyakorlat S"zernésiére még an
nak is szüksége van, aki 
egyél:iként egésze.'l kiváló 
adottságokkal rende1kezik. 

2. Bármilyen nehéznek · is 
látszik, el kell határozni egy 
olyan intézkedést, hogy a fon
tos és az úgynevezett kényes vonatok továbbftásához a fű
tőházak jó 'képességű és meg
felelő gyalrnrlattal rendelkező 
mozdonyvezetőket osszanak be. 

3. Ugyanakikor az ilyen szol
gálatra beosztott mozdonyve
zetők élvezzék az ebben a be
osztásban végzett munkájuk 
erkölcsi és anyagi előnyeit is. 

4. Az állomások vezetése 
jobban ellenőrizze, nem uralkodott-e el a vonatole forgc.ImávaZ kapcsolatos teendők késedelmes végzése. Ha ilyent ta• 
pasztalnánaik, azt meg kell 
szüntetni. Magyarázzák meg, 
hogy az ilyen késedelmesség 
vonatforgalml nehézményeket 
okoz, gazdaságtalan, sok ve
szélyt rejt magában. 

5. A „Megállj" állású Jelzők és határje!zók meghaladásá
nak esetei nyomán előállott 
veszélyeztetések és balesetek 
vizsgálatánál az ed<ligieknél jobban kell elemezni, mi volt 
az oka, hogy a jelzőt nem le
hetett kellő időben kezelni, a 
menetrend szerint áthaladó vo
natokat meg kellett állítani, 
vagy miért nem lehetett a me· netrendben elöírt váqányúto11 
közlekedtetni a vonatot. 

Fehérvári József 

- Bulgáriában az úttörők is 
segítették a vasút villamosítá• 
sát. 1961 óta gyógynövény• 
gyűjtési mozgalmat Indítottak. 
Az úttörök 7 348 00& kg gyógy• 
növ�nyt gyújtöttek, melynek 
ellenértékéért 5 vlllanymoz• 
dony& vásárol& a vasút. 

Gépmester-tanulónak állt be egy esztergomi nyomdába. Szerette a gépet, de a pofonokat, melyeket mesterétől kapatt nem állhatta. Rövidesen búcsút mondott a kavufélfának. és géplakatos inasnak ment. A tanoncidók után Pestre jött. és egyideig itt élte a munlcanélkúliek életét a Salétrom utcai ,köpködő" 3árdasaélén. Sok nehézséa után a ferencvárosi fű• 'tóházhoz 1cerült, s egyik legkiválóbb mozdonyvezetője lett a fűtőháznak. Olyan „vezér'' volt, aki 35 éven át biztos kézz�l vezette a rábízott mozdonyt. Jó kezekben volt a mozdony, es az a csoport is, amely bizalmivá, később főbizalmivá választotta. 
És katonai fegyelem ide meg oda, nem vettü/c fel a mun- Nem t -· . .. k b l t· l '  k t kát. Végül „szorgalmi díj" címén mégis kaptunk fizetésjavi- UrJ U a ll eSe l CSU llSO a 

- János bátyám szervezett nyomdász volt. Ö vitt engem 11. pártba is. Egyiitt vonultunk fel az 1912-es nagy tüntetésen. l!;n akkor estem át a tűzlceresztségen - mondja Újvári elv-
táT.s, , A vasútnál tilos volt a szociáldemokrata szervezkedes. 
A Magyar Vasutas című lapot Járattuk, é/l ez azt jelentette, hogy együvé tartozunk. Landler Jenó volt akkor a lap főszerkesztője. A ferencvárosi fűtőház mellett volt egy kiskocsma. Ott jöttünk össze titokban egy-egy Pohár bor mellett. Itt vettem át az instrukciókat egy elvtársról, aki Landler megbízásából tartotta velün/c a kapcsolatot, Az első világháború alatt nagyon kemény volt a szolgálatunk. A vasút katonai parancsnokság a!,á került. A legkisebb hangos szóért is elzárással büntettek. A nehéz szclgálat az emelkedő élelmiszerárak és a kis fizetés eLkeserítették a �asútasságot is. Méa egy tisztességes szappant sem kaptunk, hogy restünket, ruhánkat rendben tarthassuk. E/ckor leplezte le a Magyar Vasutas a kereskedelmi minisztert ilyenformán: Amíg a vasutasok csak homokkal kevert valamit kapnak �sdáshoz, mosáshoz, addig a miniszter úr finom Vera Violetta szappant készíttet a szappangyárban, nyaralásra menó családjának." A cikknek nagy hatása volt. Szájról szájra adtuk, majd nagy tüntetést rendeztünk az Andrássy úton az igazgatóság épülete előtt. 1916-ban már úgy éreztük, hogy tarthatatlan 
11 helyzet. Két ízben is ülősztrájkot tartottunk. Ezek szerve-

tást. Idén, az e!só félévben, 74 1919 egyik estéjén Hámán Kató a Keleti pályaudvar o/c- üzemi baleset történt a Mis-tató termében tartott előadást, amikor hírül hozta valaki a kolc tiszai pályaudvaron, épludovikások ellenforradalmi kísérletét. pen egy tucattal több, mint ta-- Elvtársak! Verjétek szét a bitang ellenforradalmáro- valy az elsó hat hónapban. E kat/ - buzdított Hámán Kató és tüzes forradalmi beszéde balesetek az idén is 586 munnyomán szinte pi,lanatok alatt rohantunk a Ludovilcához, ahol kanap kiesést okoztak, csakazonban már a levert ellenf01"radalmárok bujkáló maradvá- úgy, mint a múlt év hasonló 
nyait fogdosták össze elvtárs(tink. irlósza/cában. A balesetek több-Az elLenforradalom győzelme -után Újvári István fóbfzalmit ségét az óvórendszabályok, elhurcolták és internálták az imperialista román csapatok. utasítások megszegése okozta. Hazatéréséhez nagy segítséget adtak szaktársai, akik sztrájk- Üzemi baleseteink száma 
kal fenyegetőztek, ha nem helyezik szabadlábra Újvárit. jobban növekedett volna, ha Amikor újból szolgálattételre jelentkezett, munkába ál!í- nem_ vesszük ész:e a baleseti tották, mert kellett a jó mozdonyvezető. De rövid idó múlva J csalasokat. Üzemi balesetnek .,swlgálati érdekből" Esztergomba, majd vissza Budapestre a�a.:t� feltüntet;1-i például lábhelyezték. Az 1922-es mozdonyvezetői sztrájk szervezése miatt seru!esét_ Sz. Toth_ Sándor vobüntetésból Balassagyarmatra került. Mindenhová ment natfe_kezo_. A vizsgalat az<?;1-b_an utána polit!kai vriusza, mely árnyékként kísérte egészen a �=�:lla7::hotta, k h�g11/ k,.�nbius felszabadul,ásig. • o on, apa,as oz e� d • • , . vagta meg a labat. Tószegi - A felszaba , u}as neTcem v!lloban az '!'olt es vég�t ,e�en- Piroska takarítónő pedir, azt te!te a _sok megalazasnak. Termeszetes tehat, hogy_ amig erom- íratta a baleseti jegyző/cönyvb�� telik do_lgozom. ".1,zt �karom, hogy _gy�:mekeimnek. uno- be, hogy a felvételi étyület Zépkáimna_k meg szebb e� biztonságosab_� eletuk leayen:. csőjén esett el és ütötte meg a A 3elző szabadr;i all. És a nyugdi3as ,.vezér ur'' ontudato- lábát. A valóság az volt hogy �an -�egí! dolgozó népünknek, hogy életünk vonata továbbra a FÜSZI!;RT-bolt lép�sójén is zöl.d uton haladhasson. esett el, ahová bevásárolni 

Márkus Lajos ment a saját részére. 

Nem tűrjük az ilyen balese• ti csalásolcat. Ha üzemi balesetként tartanánk nyllván az ilyen sérüléseket, nemcsak a statisztikánkat hamisitanánk meg, hanem jogtalan előnyhöz is juttatnánk egyeseket. Az említett két eset elkövetői írásbeli figyelmeztetést kaptak, de amennyiben hasonló esetek ismét elóadódnak, elkövetőik ellen fegyelmi úton szigorúan eljárunk. Határozottan kell fellép-nünk azokkal szemben is, akik a baleseti vizsgálatot a tanúkihallgatásra szóló berendelés figyelmen kívül hagyásával hátráltatják. Az egyik baleset vizsgálatát például két hónapig késleltette, hogy Laczkó János és Csók István nem jelent meg tanú.kihallgatáson. Pedig ezek a követelmények is hozzátartoznak a fegyelmezett munkához. 
Lévai Imre biztonsági megbízott 



1963. SZEPTEMBER 2. MAGYAR VASUTAS 

fal/ózlis 11 Bató brigád naplójában ! , ,Gyorsvonat indul Prága, B2rlin felé . . .  " 
- Az idei vasutasnapot feljegyzések alapján a felso- f gal do],goz:ik a hoiizon� esz· 1 • • .  . ,  .. ,•-••-•·-·· k ' "l infor harmadik alkalommal ünne- rolást. A nagyszerű munka- tergapadon. A szakmunkás Kellemesen csengo ,n01 hang l ··· 

1

1 

m -a.ció����!:g? 
eszu a.z · 

lt ·· tt · t· t k J f 1 · • ,�- k e1I t b · ' d I b" • • á • 1 . · 
1 
árad a Nyugat! palyaudvar pe e egyu szoc1a 1s a ·o - e aJan . .....,o -� e t a . nga - 1zony1tv8:1y _n meg _a 1g sz:: hangszóróiból. Elindultunk, _ Igen egysze-rúen. Persze, 

lektlvánk. Minden évben egy- nak j�tott _eieJe_ arra_ 1�. hogy I ra�t meg a tmta, �mikor_ �  hogy megkeressük a hang gaz- csupá" Ö1'eTóből nem menne. 
egy oklevéllel gyarapodtunk. � , _l,ágynumyo�• va.sarvaros I szar_os Jó�ef mru·ost k�2'."nk , dáját. 1 A toronyban szolgálatot telje-
az idén pedig elnyertük a szo- ep1tesében , se�1tsen. A _N�ü- �ettuk. Harom _év alatt haiom 

I A váltókezelő toronyban ta- sitő munkatársak mindig idó-
cialista brigád jelvényt és get c,;mos,tás, munk_áinál lS UJ embert tamtott� meg a i láltunk rá. Koltai Lajosné már ben közlik a beérkező vonato-
zasz.lót is. ott swrgoskodtak. Vallalikoz- 1 szakma mester, fogasaira. csaknem másié! éve űzi ezt a kat szerelvényeket, hogy idó-

Oröm volt nézni, amiYor az tak arr:a i�, hogy az üzem j De a kollektivt. nemcsak a 1 „szakmát". Még soha n�m jött zit,:e hangozzék el a közle-
öttagú brigád a�ztalhoz ült. ��omsze?sagában . __ lebont- munkára, a termelésre nevel- 1 

zavarb'.-1, pedig .-. h_ a 1athata_ t-

1 

mény. Azonkívül jól kell is-
Az .'u. J·onc" 11-Iésza·ros elvt""s Ják a re0• rozoga epuleteket I tanul 1s ma, sokat sze,e merni a menetrendet, mef) a 

= . ..�• . , . ' te újdonsült tagjait. Közösen 1 - . . • • p:ílyaudvar életét . . Idegfeszit_ö kivételével csupa kiváló dol- es a kornyeket parkos1tJák. járnak színházba hangverse- pelt a nagy nyilvánoss� el�tt. 
a munkám. nagy figyelmet ki• gozó. Mindannyian a munká- Ezzel a feladattal is megbír- k f" lm 1 • d. kJ- Most mégis kissé meg1lletod- 1 

á „ ti „1 kóztak. 1 
nye re, 1 e_ 0� a"? _a . .  n_o : ve fogadja a riportert. A vele \ 1 rán, de a ko!lég k onze enu val eltöltött évekre gondol- .. . meg labdarugo-merkozések- egy helyiségben szolgálatot se�itenek. tunk. amikor elhangzott a po- Megt�rténit _ mar. ho�y a re- , re. A brigád valai:nenn:,:i tag- teljesítö távírász kolléganője 1 • ., .li Mesélték a pályaudvar ve-

hai·köszöntő. Bizony nem igy szort kozel otezer fount JU· , Ja rendszeresen latogatJa az mint mindig ha kell _ most I liol.a.i Lajosné zetöi. hogy amikor Koltainé 
volt e-,c három évvel ezelőtt - talmat kapott, mert öt moz- 1 üzerrti könyvtárakat. A poLi- is készséges�n veszi ái né- elfoglalta ezt a munkakört, 
hallottuk Bató Sándor brigád- dony�n . végezték _el idö elött 

I 
tikai iskolák elöadásairól egy- 1 hány percre a hangosbemondó vigyázni! MéQiS megtörtént a I többször végigjárta_ a !óváros vezetőtől az Északi Járműja.. a Jav1�s1 munkákat. A,c� szer s,em hiá,nyoztak. Leta-

1 

helyettesítését. baleset. Egy idősebb férfi cso- 1 valc:me_nny1 szi:melypályaud
vító egyik tágas műhelycsamo. egy mas1k _alkalomkor megmt 

I 
novszki István pedig jó ered- Koltainé 8 pályaudvar csar- magokkal próbálkozott a moz

_ 
- ! varat es tanulmanyozta a be

kában, ahol a „gyógyító'' kéz csak szükseg volt a bngád ménnyel végezte a második nokára nézö hatalmas üveg- gó vonatra felugrani. az életé- 1 mondás l_egal)róbb . ha?gtech
munkájára vártak a villany-, összefogására. A társosztályt évet a Vasútgépészeti Techni-

1 
falon át látható térségre mu- vet fizetett érte. Még ma 1s I nikai __ feltetel';-'t, a JÓI erthetr 

Diesel-, és gőzmozdonyok. A segítették ki a bajból: négy ' kumon. tat. Itatása alatt vagyok. Sok baj ség kovetelmenyeit, az utaso • 
beteg masinák javítását ,·ég- hajtórúd elkészítésével és .. , , . . . . . van az utasokkal, mindenki I ra gyakorolt hatást. Jól �eg-
zi a horiwntál e·zte,·gá!yo- 1'endbehoztak egy bányamoz- 1 A kozelet esemer._;,eiben ,s - Lat;a, ez _az én bir�dal- s·et rohan. Más káran sem ta- 1 tanulta, hogyan kell a mtkro-

tevékenyen részt vesznek. A mam. Érdekes innen a palya- 1 · 
k I fonba beszélni. sokból toborzott Bató-brigád donyt. _ 

1 Szakszervezeti Világszövet- udvar forgalmát figyelni. nulna . 
is. Az újítómozga_lomba.n is de-; ség Közlekedési és VáSúti ta- Amikor ide került�m

1 
az els_ő 

- Három éve alatt több mint rek.asan helytállnak. Bato tá k III. nemzetközi napokba"':. olyan erze_sem ta- Nem ezt érf1ük 250 óra munkát v<'geztünk Sándor nevéhez fűződik a 

I 

g
k
ozaf na . . . . kül" d "" ttk .  t madt: onakaratombol soha 

, . . on erenciaJan · o ·en 'k , · . 

1 
el terven felül. Nem is szá- bronzcseszék méretváltozla- . l b . "d k ' tQO nem menne e. innen. 

bb ''k ·· d ,  " a att . . k • ·u t h Je ent meg a nga et � ... - Es ,na ? •,o egyu••ttmU O eS nútva azt, hogy legutóbb az tasana_ , o ete. gy avonta ja Meghívót kaplak a felta- - · 11  épületloarbantartó főnöksé9 150 lulo bronzot takantottak 
I lálók és újítók országos ért.e- - Nag_y�n . szeretem a vas- mozdony állt a jármújavi-

részére hat csapágyat készí- meg. A menet?laró esz�erga- kezletére is. A szakszervezeti utat, kulonösen !I forgal-
alf'bb���:

m
!�ó �:;:,

röl 
m:; tóban, amelyek kikötött szer-

tettünk el soron kívül. Ter- padJ,il'a szerelték fel a femfo-

1 

. 1 1 . k ,.,. k '"ld -·ttet mat. Gyerekkoromban Ceg-
kocsi· kerékpárJ'ai között ak-, . , . ,  . . . ,• . 1 va asz as• or ,..,.,:om . u O léden. a va;út közelében lak- megoldottuk. Tanulságképpen ven felül adtuk at a Diesel- gobu1a ui1tasukat, amel

.
yel adott a b�ád Bató Sán:lor j k M' d ' . h . k .. . . 1 kor is adhatott volna egyet. 

osztálynak a sürgősen kért az igen értékes ólompor és . nk ' üli l: , f Is ·1 lt 
tu1' . in ig az or az oru mégis érdemes megemlékezni 

ha tartalékkal nem rendel-
tengelyagy· akat es· alváz-,ze- feh . ·fe' m fo"ldr h ll's·· t  tud párto iv etere e zo a sündörögtem, figyeltem a vo- ró);,. . . k " . ei 

• . e u_ a a - a X. kerületi pártbizottság natok mozgását. Ma pedig . . .  kezLk. Ez ugyanis szamun · 
relvényeket. Ez a munka is ták megakadályozni. vezelőségválasztó közgyűlé- Nem tudnának szebb munka- A székesfehérvári fútöház- ra egy mozdony g)IOrsabb 
kitett vagy 80 órát. Aztán a Azt hihetnénk: a b1igád si- sén. Ott voltak a vasutas szo- kört adni. tól PiTos János mozdony- üzembehelyezését tette vol-
feljegyzéseinkben ott szerepel kereinek tl(ka abban rej lik, ciail.ista brigádvezetők orszá- A nagyközönség általában reszortos azzal a kéréssel na Jehetóvé. 
hat rudraulikus sajtológép al- hogy mind az öten már évek gos tanácskozásán. Nagy nyíl- elégedett .; bemondóval, vi- fordult hozzán·.c, hogy nyújt- A problémát úgy oldottuk 
katrészeinek esztergályos hosszú sora óta együtt dol- vánosság előtt beszéltek mun- szont mindig akadnak uta- sw1k segítséget egy 424 so- meg hogy felsőbb szerv munk;��l. 

ugyancsak progra- goznak. féltve őrzik gazdag kájukról. módszei·eikről, sok, akiknek bántja a fülét, ha rozatú szerkocsi kerékpáT közbeniáTását k,értük, s erre mon szaktudásukat és ezt kama- eredményeikről. Hírül vitt.ék egymás utá!l sokszor har:soii:ja 
I 

mielőbbi megjavításához. A az utasítása-a már volt szer-
A VIII. pártkongresszus t.oztalják a maguk dicsőségé- az OI'Szágnak hogy az Eszo,ki a hangszóro: ,, . . . a vagany Landler Járműjavító VIII. kocsi kerékpár, De mennyivel 

előtt megfogadtuk, hogy ki- re. Jármű.javító ' űV-nél huswn- mel}ett t1;ssék_ vigyázni!" Mi osztályától ugyanis kedve- egyszerúbb, a járműjavító 
lenc hónapon keresztül dolgo- _ Arrtikor Fekete Sá"Ul.or kilenc brigád verseng a szo- errol a velemenye a hangos- �ótlen határidőt kapott a és fűtóházak közötti jó 
zunk a keményfémlapkás és bevonult katonának, nem tii- cialista címért. bemondónak? . kérdéses kerékpár kijavítá- együttműködést elősegítő cse-
rapid késekkel. Sikerült re- takoztunk az ellen. hogy új „ rövid 

- Soha �em_ f�le3tem el au- s-ára Mi is beszéltünk a VIII. le!kedet lett volna, ha a 
kordot javítani. A késeket ember jöjjön _a b_ rig.ádba '--'�-

a
m
1
i

a
k��t

uk
ezze

tud
l
tul adn; az gusztus _tize_diket: _Szo�bat osztdly illetékes reszortosá- Lan:dle„ Járműjavító illeté-

meg. ,20·ta · kif o,;,taJ,,  ul 1 ua.= - ,  • vol t. A puspokladanyig kozle-
. ki " 1 tte kes reszortosa saját elhatá-JS O,-.o =1 mon_dotla B�to Sándor. - � országnak, hogy ebben a ne- kedó vonat szerelvényét tol- vaL Mereven Je ent� ' 

használjuk. Amikor értékel- került _hozzan k _ Dobos __ Is_ tv_an
. mes v---'--'-'"·edés~ a legelsők ta'k be a csarnok negyedik vá- hogy csall<:_ _két hét. mul'l'.a rozásából 

e$ 
nem csak fel-tük az 1962. második féléves t J ,_ 1 dök "'""' �" tud k k t dn Ped g sóbb utasításra. segít. esz erga yos, 3,�'- az e ·o ' - \ között találni a Bató-brigá- gányára. Mint mindig, akkor ere par a 1. 1 munkát. kitünt ,  hogy 13 Die- ben eléggé táJekozatlan volt dot. akkor is szüntelenül mond- azon a napon, amikor ezt ve- Serfózó Dénes· 

sel-mozdony hajtórúddal töb-- ebben a munkakörben. Aztán \ tam: a vánány mellett tessék lünk közölte. 14 darab 424-es budapesti igazgatóság bet sikerült készíteni a t.er- itt szorgoskodott körülöttünk 
- I. - s. - " 

vezettnél. De talán sok is lesz Nádasdi László zállftó segéd- •---------------------------------------------------
a felsorolásból - fejezte be munkás. Munkájában soK Bat6 Sándor� kézlegymtét- igyeKezeiét, sz◊rgalmat, tasel. · nulni akarást fedeztünk fel. 

De mi nyomban át1·ettü.k a J Jól számítottunk . amikor fel
szót. hogy t01rább folytathas- 1 vettük a brigádba. Ma már 
suk a brigádnaplóban talált

• 
századmilliméter pontosság-

! 

Úlést tartott a Műszakfejlesztési 

és Üzemszervezési Bizottság 
A szakszervezetünk közpo,1- 1 javasolja a múszakfejlesztési 

ti vezetősége m0!leLt működő és űzems?ervezési bizottság 
múszakfejlesztési é• uzemszer- , valamennyi járműjavttó szá
t:ezési bizottság augusztus 21-i I mára. 
ült�sének napirendjén három A napirend harmadik tárgy-
témakör szerepelt. J köl'e 

Először Szolnok állomá, át- 1 a pályafenntartási főnök· 
ép1tési munkálatainak meg- ségelmél létrehozott gépe
kezdéséről, a beruházás elciké-

, 
sített pályamesteri szaka-

szitéséről, Bognár Imte elv- szok és gépesít-ett egysé-
társ. az 1. zakosztály veze•.ő- gek egyéves működésének 
ie tarto�t �ájéko;ct_aiM. A mint- , értékelése volt. Az erröl szóló 
egy masfel milh,,rd lormlba előterjesztés vitája során megkerülő beruházasból az idei I állapították, hogy a kűlönböző terv szerint 20 millió [orintot 

I 
palya[enntartási munkákra 

kellene felhasznaln1. Ameny- szakosított gépesített csoporto
nyibe7!- a mu nka megke,dését kat kellene szervezni. A gép-engedelyez,k. 1 kihasználás fejlesztése céljából 

szeptemberben megkezdi!< Javasolták újabb gépállomá-
a földmunkákat. 1 sok létesítését, mert ezáltal a 

A beruházas programozása j gép�k l<arbantartása is ga:· 
elkészült és jövöre 71 millió dasa?os:i-bban . megszervezhet?· 
forintot forditanak Szolnok 

1

1 FelhH_rtak. a �1gyelmet a ro_st�-
á!Iomá.s korszerúsitésére. las gepes1tesenek fontossaga-

A napirend masodik pont- r�. Az _alá�ú_zalékolási mun: 
ja keretében 

I 
kak elvegzesere valamenn,v1 

a . .  · ·  •t •k b 1 - gépesíte1t szakaszt speciális 
an 

Jar�'-!{1v_, 0 e so szerszámokkal szerelik fel. yags�i>:lh asa�ak_ . �zerve-
1 

[gen sok problémát okoz, hogy 
. zesa feladat�u 01 

. , a gépesített egységek rendsze-
largyalta�. A bel�o , szalhtast 

1 rint nem tudják tartani az elő
az Eszaki Jarmu1a�1tuba 11 ol- j írt ütemtervet, ami a tervszerű dották meg a IegJobban. A . pályafenntartás előfeltétele. 10 szervezés következtében i Szükséges, hogy 
t

evesebb géppel ludjak le-
1 a forgalom jobban segitse onyolítani az _üzemen_ be(üli a pályafenntartási munká-forgalmat. A vita soran tob- , 

ben felhívták a figyelmet az 1 • , • �atok�t. 
f:szaki Jármújal'iLó követen- saJa_t erdekeb�n ic,yek_ez!ek 1e: 
dö példájára. Valamennyi hetoséget a�n: a vaga_nyza;i 
járműjavítóban központosított •d�k betartasara. A vasut sz11-
és menetrendszerű szállitasi mara kedvezőtlen. ha a fenn
technológia alapján kell meg- tartá�í m,_mkák rovásár� _ré-
1zervezni a belso szállításokat. szes1tik elonyben a pályaep1té
Becker Antal, a jármújavitó seket és gépeket, munkaerőt 
osztályvezetője rámutatott ar- vonnak el attól 
ra, hogy a járműjavítók eddig 
keveset foglalkoztak a helyes 
anyagszállítási rendszer kiala• 
kitásával és a legtöbb helyen 
az utak állapota sem meg
felelő. Az tszaki Jármüjavitó
ban alkalmazott központi 
s.áUitási · rendszer atvételét 

- 70 millió forintot fordít 
,i vasú.t a f)yon pályaud-i:ar 
felújítására. Az idén a fél
automata biztositóberendezése
ket állítják ii.zem be. jövőre a 
vágányhálózatot cserélik ki. 

Utazá s 
Svédo rszágba n  

Ill. 

Életmód, egyebek . . .  
Ebben a fejezetben arról kellene szólni, hofnl milyen be

nyomást tettek rám a svéd emberek és életmódjuk. Ehelyett 
inkább kaleidoszkóp-.�zerűen eay néhánu élmén:ut szere-tnék az 
olva�ó elé tárni. Természetesen más szemével nézni a dolgo
k.at nem könnyű, ezért inkább csak a történést mondom el 
vélemény nélkyl. 

A svéd ember szívesen ta.rtózkodik otthonában. (Nem 
csoda, hiszen fizetésének 25-30 százalékát a.dja lakbérre.) En
nek számtalan apró jele van. Mindenekelőtt a.z. hoau a laká
sokra sok gondot fordítanak, és hoay nagyon kevés a. színház, 
meg a zenés szórakozóhely, Minden bútor. kép vaau más 
tárgy, a gondosságot próbálja igazolni, Igaz. hoau a aondossáa 
nem mindenütt jár e2uütt a. jó ízléssel. Eaymás mellett lóg a 
századforduló idején divatos csíkos tapéta.utánza.ton az 
absztra kt-kép és a tenger mormolását is hallatni vélő natu
ralista giccs. 

Cowboy filmek a tv-ben 
Fontos helyet foglal el a legtöbb svéd család életében a. 

televízió. Egy-két programot végignéztem és e(J11re jobban 
kezdem becsülni a. magyar tv műsorát, Egu színházi, vam, 
hangversenyközvetités egészen ritká a svéd tv-ben. Annál in
kább a hollyu·oodi cowboy fiLmek. Idestova 20 h-e Mm lát
tam ilyen filmet, Megegyeztünk abban. hoau megt,ekintünk 
egy ilyen műalkotást. Bár ne tettük volna! Vauanazt a. aics
cset láttuk. mint a.nnak idején. Azaz mégsem! Feltűnt. hogy 
sokkal kevesebb a halálos véaű Tevolver-párba;. késelés. v"

rekedés. Éi deklódésünkre elmondták, hogy ez a fiat,alság lel• 
kivilágának a tisztesség ütján való megtartása �•éaett van íau. 
Egyszerűen ki�•ágják a borzalmakat a tv-filmből. Ez iaen! 
(Igaz. hogy itt nem is lesz Tell Vilmo.,,•·vita. bár Robin Hood
L'ita �g nálunk sem volt korábban!) E;z aztán t'adikális mea
o!dás a jó ízlés érdekében - ao-ndoltam. De talán ez sem 
liiba nélkül való, mint általában a kateaóri.k.us meaoldások. 
Megkérdeztem, hogy az „Akit üldöz a halál" . • .A rémület'', 
.,A gyilkos visszatér" (ezekre emlékszem) című nwzikba.n per• 
getett filmekből is kivágják-e a borzalmakat. Nem - vála
szolták -, azt nem lehet. mert a mozi maaánvállalkozás. fau 
ts keoosen mennek be. de ki látogatná, ha a. .,legizga.lma.sa.bb" 
részeket kihagynák. Hát • . .  e::en nehéz eliaazodni. 

Gondban voltunk az étkezéssel. Kevés húst. annál több 

halat - heringet - esznek a svédek. Na. és az elkésztté.d 
mód is erősen eltérő a miénktől. Ételeik zöme édes. culcro• 
zott. A kenyér is, meg sok egyéb. Az édes ételeket kívántuk 
felváltani valami másra. Egu önkiszolaáló étteremben - ilyen 
a legtöbb - heringet haaymával , valamilyen lében láttunk. 
Gondolván, hogy ez csak nem lesz cukTos. e lvettünk egu..em, 
adagot, Tévedtünk. A h.a.g)l11l,ás herino is cukros lében volt. 
Vendéglátóinkat udv-aTia.san biztosltottuk arról. hoQ11 ez lci
tűnó dolog. Bár ne tettük volna! Kaptunk még eay porciót és 
nyeltünk naau magyar akarással. c,ya.kran öntözgetvén a. söTt 
utána. 

APTOllP , • • . SÖ1'. Általában az ita.l<Jk • .  az ita.lozás. A sör 
még a. szeszttlalom idejéből való. meTt O fokos. Ettől aztán , 
�.em lesz senki kapatos, Mégis na,gyon sok az itta.s ember A 

burgonyából készített különböző szeszféleséaek mértéktelen 
élvezete -nem ritka dolog. MagyaTorszáaon csa.k szílveszterko1' 
látni az utcán annyi itta.s embeTt, mint ott. Ez lehet túlzás. 
de ha azt mondom, hogy az utcán Tészeaen bomkálót. va.1111 
a jáTáshoz kezeit is segédeszközként iaénube vevőt -nem ii 
veszik figyelembe, nálunk mea csődület veszi körül, vaau utá• 
na fordulnak. aklc.or érzékeltethetem a különbséaet. Főlea a. 
fiatalok közül - a. lányokat sem kivéve - kerülnek ki az 
ilyen „jókedélyú svédek0

• A berúgott fiat.a.lok viselkedése pe
dig eléggé gá.tlástala.n. A huligá�probléma eleven, Stockholm
ban, de más vidéki városokban is zavarják a. közr'!'rtdeL AU• 
jon két kis epizód ezzel kapcsolatban. Az eauik történet 
színhelye Stockholm. a. másiké Budapest, mel11et eau itt járt 
kriHinehami pr,lgár vendégeinek mesélt el. 

Romantika és huligánok . . .  
A stockholmi óváTos szúk utcácskáival, ö-rea háza.tval,, 

sejtelmes világításával azt az elraga.dta.tott felkiáltást csalt.a. 
ki belőlünk. hogy „lám mennyt romantika!" Mire egy arTa. 
járó és e szavainkat halló idősebb óváTosi lakós. mintegy vá
laszként felsóhajtott: .,és óh , . •  mennyi huli-Qán!" 

A budapesti történetet, vagy inkább élményt lelkendezve 
beszélte el vendégeinek a.z egyik itt járt és azóta. barátunkká 
vált svéd vasuta.s . .  ,Képzeljétek - mondta - Budapesten a 

Népköztársaság úton éjfélkor eay nőt eayedill láttam menni 
és senki nem molesztálta." Ezen aztán mindenki elcsodálko
zott. Megva.:,, m őszintén egy kissé mi is. Ez ugyanis ma
gyarul azt is jelenti, hogy Svédországban este eayedüli nőnek 
nem tanácsos (tZ utcára kimenni. 

Még sok apróbb történettel, tapasztalással. élménnyel ga.z
dagon tértünk haza, de találkozásaink közül két „m.a.uuaro80.t" 
szeretnék még bemutatni. A kristinehami -polaá1'mester ka.
la.uzolt végig a váToskán és udvarias ember !évén tá1'salaá.sun
kat megkönnyítendő, kerített eau magyar tolmácsot, A fiatal
embert - gondolom 22-23 éves lehetett - szülei gépkocsin 
hozták a városházára, így őket is meaismertük. Naauon örül
tek a. találkozásnak. hiszen 1954 óta. éln k Svédországban és 

igen ritkán találkoznak e városkában 11Utauar embeTrel. Mea
hívtak a lakásukra és bár zsúfolt proaramunk volt. szakítot
tunk egy fél órát. nehomi azt gondolják. hoay nem vagyunk 
hajlandók szóba1illni velük. 

Hárman vannak, mindhárman dolgozna.k. Munkaidő után 
3-4 órát ll'Í<:i szövőszéken és síkkötógépen a csa.!.ád t.extilne· 
műit elkészítik, sót eladásTa is szőnek szövetet. ta.ka.rót. sző
nyeget, (A házaspá1' ugyanis text!les szakmában dolaozik.) 9 
év alatt lakást szereztek. amit naau1ából bebútoroztak. kocsi• 
juk is van. Meglepődtem, hoqy iluen szoraalmas és fáTadtsá
gos munkával még nem jutottak többre. MaauaTorszáaon 
ilyen munkatempó mellett és ennyi idő alatt máT a Balatonon 
is lehetne vikendházuk, ,.It2en - válaszolt a. háziasszonu -. 
de mi 11UtgyaTosan étkezünk. ami itt tudvalevően iaen dTáaa 
mulatság." Ez valóban így is van. hiszen a magyaTos étkezés 
legkeveseb•, Ö!tzörösébe k,erül a hazai á-ra.knak. 

A másik találkozás tá.volr61 sem ébreszt bennünk ilyen 
végső soron egy szorgal.mas mam1ar családról szerutt emléket. 
A svédeknél .,svédebbé" vált „honfitársnónk" tárgyila.aossáaát 
teljesen elveszítve próbálta összehasonlítani a svéd és a ma• 
gyaT - aondolom 1956-os disszidálása-korabeli - vtszonyoka.t. 
Véleménye tarthatatlanságáról és mélységes tévedésetrlll meg
lehetős alaposságaal kioktattuk. Talán azén. vaay mert még/.B 
felébred, benne a becsületérzés, titkolni próbált kőnnuekul 
a szemében nézett utánunk. akik a gazdaa Svédorszáaból em, 
�zcgényebb, de egyre ér,ill.ö. szé"PWó. gazdagodó or,zág!Ja. 
HAZA mentünk, 

s. 1. 



• 1\-JA(;YAR VASUTAS 

„Arattak" a BVSC ifjúsági úszói 
Augusztus 16-18 között a 

Margitszigeten a Nemzeti 
Sportuszodában rendezték 
meg az idei országos ifjúsá-
11i úszóbajnokságot. Ezen az 
érdekes versenysorozaton igen 
jól szerepeltek a BVSC ifjú-
1ági úszói, akik valóságos 
„aratást" rendeztek - már 
ami az elmúlt bajnokságo
kat és az előkelő helyezéseket 
Illeti. 

A 25 ifjúsági bajnoki 
\'ersenyszámból 13-at nyertek 
a fiatal vasutas úszók. Ezen
kívül 6 második és 6 harma
dik helyezést szereztek. Kü
lönösen kitűnt Gágyor Vera, 
aki a 100 méteres pillangó
íiszásban 1 :14. 7 perccel új 
országos ifjúsági csúcsered
ményt ért el. Az ifjúságiak 
küzdelmében is kitűnően meg
állta a helyét a 15 éves, tehát 

nak valamennyi tagja kitett szakszerű irányitásával úszó
magáért. sportunk UJ ígéretei neve-

- Három hete csak az lódnek a Szónyi úti uszodá
országos ifjúsági b�jnokság- ban. Naponta kétszer edzenek 
ra készültünk, mas verse- és 5000-6000 métert úsznak 
nyen nem indítottuk fiatat- a fiatalok. Kemény „munka" 
jainkat - mondotta beszélge- ez, de - mint az országos 
tésünk alkalmával Litome- ifjúsági bajnokság eredmé
riczky Mária, a BVSC-úszók nyeiból is látszik -, meghoz
egyik edzője. - Volt, akinek za gyümölcsét. S a BVSC 
nem tetszett a mi „kikapcso- úszószakosztályának vezetői 
lódásunk", de a bajnokság nemcsak a sporttal törődnek, 
pontversenyének megnyerése hanem azzal is, ·hogy a fia
most bennünket igazolt. talok az iskolában is megáll-, 
Szükség volt a zavartalan fel- ják a helyüket. A múlt tan
készülésre, mert korábban évben 4, 7 volt a fiatal vas
igen solc volt a verseny. utasúszók átlagos tanulmányi 
úszóink valamennyien jó for- eredménye. - S ebben az a 
mába lendültek. 1 szép, hogy legalább olyan 

A BVSC úszószakosztálya büszkék rá, mint az úszó
évek óta a legjobb nevelő-

\ 
medencében aratott győzel

munkát végzi. Székely tva meikre. 
és Litomericzky Mária edzők L. J. 

,,Sok szerencsét Dodó!" 
,még serdülő korú Túróczy 

Judit. Jó időeredménnyel 
llYerte a 100 méteres gyors
Ciszást. a 200 méteres vegyes Búcsúzás - mindig egy kis- megbízható játékos volt. Nem 
lí.szást, valamint a 100 méte- sé keserű szájízt ad e szó. !gy írtak róla hasábokat az uJsa
res hátúszást is. Tagja volt van ezzel Tihanyi József is, gok, de a vezetőség, a csapat 
a bajnokságot nyert gyors- akit a sportolók, a szurkolók mindig számíthatott rá. A lab
úszó és vegyesúszó csapatnak csak Dodó néven ismernek. darúgás iránti szeretetét tani
is. Az ugyancsak 15 éves Huszonegy evi sport- tani lehetne. A csapat kollek
Nagy Margit a 200 méteres pályafutás után akasztom tív szellemének kialakításá
gyorsúszásban nyert bajnok- szögre a labdarúg6cipőt, ahogy val, tapasztalatainak átadásá
ságot. Jacsó Gabi két ver- ezt a kiöregedett futballisták val, játéktudásával ő is része
ienyszámmal is második lett. szokták. Nagyon nehéz ez, se volt annak, hogy a székes-

mert hiszen 21 évig minden fehérvári vasutascsapat beju
- A fiúk versenyében a 17 bajnoki fordulón ott voltam tott az NB !I-be. 
éves Lenkei Ferenc, vala- a játéktéren. De hát mit te- _ A pályáról már végleg mint a 16 éves Balássy Péter uyek, eljárt az idő . . •  - szólt 
remekelt. Lenkei lendületes és nagyot sóhajtott Tihanyi lejöttem, de szeretnék a pá
úszássel győzött a 100 mé- József. lya szélén maradni - mon
teres pillangóúszásban és 8 Akik ismerik őt a Székes- dotta Tihanyi József. - Ok-
100 mét�res gyorsúszást, . ezt fehérvári MAV játékosát, el tatói vizsgám van, edzősköd
� !tlassz1kus ve.rsenysz�ot SEm tudják képzelni, hogy ni szeretnék ifjúsági vagy út
is o: nyerte. Balassy harom 

I 
hiányozzék a kezdő tizenegy- törő csapatban. A la.bdarúgás

bajnokságot szerzett. Első bői, hogy a pálya széléről tó! végleg nem tudolc meg
�ett. a 100 �s 200 méteres mell- vagy a lelátóról köszöntse az válni · • • 
uszasb�n _es a 200 méteres új évadot. lsaszegről jött a A szurkolókkal együtt kívá
vegyesuszasban. S ehhez csak 

l 
Postásba, majd a BVSC Játé- nunk ehhez a további s_port

,nnyit, hogy rajtµk lpvül a kosa -volt. Négy éve kerOlt / tevékenységhez sok szeren
BVSC ifjúsági úszócsapatá- Székesfehérvárra. Szerény, de csét, Dodó! 

Nyolc új jelvényes szocialista brigád a debreceni fűtőháznál 
dolgozók 8 brigádnak ítélték 
oda a zászlót, a tagoknak pe
dig a jelvényeket. Több bri• 
gád a szocialista címmel 
együtt az oklevelet is meg
kapta. Négy brigád jelen
tette be csatlakozását a szo -
cialista brigádmozgalomhoz. 

Marosán Pál, 
Debrecen 

KIVÁLÓ ÁRUPÉNZTAROS 

Ercsi állomáson dolgozik Élö 
Ferenc intéző, az állomás áru
pénztárosa. Munkáját ponto
san, nagy körültekintéssel vég
zi. Legutóbb Kiváló dolgozó 
oklevéllel tüntették ki. IDő 
Ferenc 1940 óta vasutas, Ercsi 
állomás szakszervezeti bizott-

ságának gazdasági felelőse 

Eredményes újító 
Eddig elfogadott újításaival 

több mint 200 ezer forintot ta
karított meg a népgazdas:íg
nak Borús Jenő műszaki fel
ügyelő, aki a szegedi igazgató
ság II. osztályának dolgozója, 
a felújítási munkák építési 
biztosa. 1950 óta rendszeresen 
foglalkozik újítással. 

Tizenhét újítást adott már 
be, melyek 'közül tizenötöt el
fogadtak. A legnagyobb meg
takarítást a bajai közúti Duna
híd burkolatának javítására 
vonatkozó újításával érte el: 
128 ezer forintot eredménye
zett. Egy éve kipróbálás alatt 
áll „A sorompó lezárásának 
megkezdését jelző tábla" tár
gyú újítása. Ennek' lényege, 
hogy a sorompó lezárását meg
előző csengetés kezdetével 
egy időben stop tábla fordul a 
menetirány szerinti jobb oldal 
felé. A járművek vezetői en• 
nek révén akkor is megállnak, 
ha a csengő jelzését erős mo
torzúgás miatt vagy más okból 
nem hallják. 

Jelenleg két újításon dolgo
zik, melyek a gazdaságosságot 
és a minőség javítását segítik 
majd. 

Cserháti József 
Szeged 

Vészfék . . .  

Létai Károly szocialista brigádja örömmel vette át a. zászlót 

A debreceni fűtőház leg-
utóbbi termelési tanácskozá
sán Tóth István, a fűtőház 
főnöke az első félévi von
tatási eredményekről számolt 
be. 

-Elmondotta., hogy évek 
óta nem voit ilyen 1W.CJY 
nyári forgalom, mint most. A 
június és július hónapok
ban elszállított árumennyi
ség meghaladja bármelyik 
őszi forgalmi időszak ered
ményeit. Ez egyrészről ör
vendetes, mert azt mutatja, 
hogy a vasút fokozatosan pó
tolja a tél okozta lemara
dást. Sok problémát okoz 

Ötven éve 

viszont az utazószemélyzet
nél a szolgálati órák 1W.gy 
száma. Keveset vannak ott
hon családjuk körében ezek 
a dolgozók. Rendkívül nagy 
probléma a nyári szabadsá
golási terv teljesítése, mert 
úgyszólván minden emberre 
szükség van. 

A fűtőház 109,8 százalékra 
teljesítette a júniusi 100 
etkm tervet és júliusban is 
hasonló eredményük volt. 
Ezzel mintegy 1730 tonna 
szenet takarítottak meg. 

Értékelték a szocia.lista bri
gád címért versenyző bri
gádok eredményeit is. A 

vasutas 
1900-ban született, mégis koro1W. napidíjért. !gy kezdő-

ötven éve vasutas Cseh Ferenc dött vasutas pályafutása. Dol
'Ófelügyelő, a szegedi igazgd- gozott, mint kézi másoló, ösz-

1ság dolgozója. Munkáscsa- szeolvasó, osztálykezelő, ki
lád gyermeke volt, ezért a adó, főnyilvántartó. Ma is 
.,égy polgári elvégzése után fi•issen, jó kedvvel végzi mun
'4 éves korában munka után káját. 
tellett néznie. 1914. június 25- Cseh Ferenc főfelügyelő fia-
1,i felvették a MAV-hoz má- talon meuszerette a vasutat, 
IJlási munkák végzésére, mert sokat tanult és ma is odaadó 
lagyon szép írása volt. szeretettel véuzi minden1W.pi 

A dolog úgy kezdődött, 
hogy Zsámbéki Zsiga, a hely
béli „K.apáljunk serényebben'• 
termelőszövetkezet tagja fe
jébe vette, hogy a fiából ka
lauz lesz. Szólt is a szomszéd
nak, Cs. Cagány Péternek, aki 
a pintyekőpántlikási állomá
son sorompófelvigyázó, vagyis 
hivatalos személyiség, nagy 
ember. 

Cs. Cagány Péter amondó 
volt, hogy jó állás a kalauzi, 
de aki ezt a hivatást választ
ja, annak jól kell írnia, meg 
a vo1W.t rázkódásait is bírnia 
kell. 

Zsámbéki Zsiga bizonyko
dott, hogy a fiúnak mindig jó 
jegye volt szépírásból. De Cs. 
Cagány Péter megmagyarázta, 
hogy nem egészen errőZ van 
szó. A kalauznak a robogó 
vo1W.ton is olvashatóan kell a 

nevét. Péter bácsit a nevetés 
fojtogatta, látva hogyan készül 
Zsigáéknál a kalauz. 

Zsámbéki Zsiga izzad, a ke
rék nyikorog, a Jóska fiú szor
galmasan ír. Egyszercsak a 
kerék nekiütközik egy kőda
t'abnak. Mit gondolnak mi 
történt? Ami a sors könyvé
ben meg volt írva: 

Baleset! 
A talicska huppant, Jóska 

nagyot esett, s amikor már le
porolta magát, megkérdi: 

- Hát ez mi volt? 
Mielőtt még Zsiga válaszol

hatna a fiá=k, Péter bácsi 
átkiabál az ámbitusról: 

- Vészfék • . .  Jós-ka fiam! 
Azóta Zsámbékiék portáján 

nem lehet kimondani azt a 
�zót, hogy kalauz. 

- várkuti 

betűt pap:rra vetnie. Ez pedig ,--..-...... -➔ 
már nem ol.yan egyszerű <fu-
log. Zsámbéki Zsiga azonban 
nem jött zavarba. 

Más1W.p reggel Cs. Cagány 
Péter éktelen keréknyikorgás
ra ébredt. A nyikorgás Zsám
békiék udvaráról terjedt szét. 

Még a puli is szűkölve húzó
dott be a házába. Péter bácSi, 
úgy gatyában ahogy felkelt 
kilépett a szobából, és mit lá
tott? 

: • - . .  

1963. SZEPTEMBER 2. 

Rosszul értelmezett takarékosság 
A takarékosság nem tévesztendő össze a fösvénységgel és 

fordítva. A takarékosság e,-ény. a fösvénység csúnya tulaj
donság. A kettő között van valahol egy határvonal. 

Ezt fokozottan kell tudni az ol11an nagy vállalatnál. mint 
a vasút. De azt is jó tudni, hogy hol az a bizonyos határ. me
lyen túllépve szembekerülünk az ésszerűséggel, mint az a 
bizonyos fösvény ember, aki a lova abrakját addig takargatta, 
amíg az megdöglött. 

A rosszul értelmezett takarékossáagal ta.lálkoztunk a 
Nyugo,ti pályaudvaron. Szombat délután volt, nyár és meleg. 
Az indulási oldalon nem folyt a víz a csapokból . • • Néhány 
óra múltán már az utasok is panaszkodtak a vízhiányra. Te
lf?fonáltunk az illetékes pá!;:afenntartási szakaszhoz. Ott egy 
megértő hangú kartárs sok együttérzéssel közölte: Túlórát 
nem szaba-cl igénybevenni, így nem tudják elhárítani a hibát 
előbb, csak hétfőn reggel. Erre l{ö;;öltük. hogy a gyermekvá
róteremben néhány csöppség áthágta az egészségügyi fegyel
met. No. meg s;;;_omjasak va.2yunk és tisztá.Lkodni is szeret
nénk. 

Nem szabad túlórát felszámítani - hangzott a válasz, de 
érzett rajta, hogy legalább annyira elítéli ezt a zord rendel
kezést, mint mi. Telefonálás jobbra-balra. Végre valamelyik 
jószív'(L és bátor főnök engedélyezte a néhány túlórát, majd 
eg,J munkás, miként a legendabeli László király a sziklából. 
vizet fakasztott a pályaudvar ódon falaiból. 

- MEGSZűNIK a Keleti 
pályaudvar talponállója. He
lyén korszerű bisztró létesül 
ahol az éjszakai órákban nem 
mérnek majd alkoholos italo
kat. 

- Pályamunkások részére 
:100 férőhelyes munkásszálló 
épül a Kelenföldi pályaudva
ron. Az új létesítmény a jönő 
év második felében nyílik 
meg. 

- A Miskolc-Jósvafő-Agg
telek állomások között közle
kedő 9802. sz. és 980L sz. 
gyorsvonatok a Hivatalos Me
netrendben közöltektől elté· 
röen szeptember 8 után is 
közlekednek, de csak munka
szünetes napokon szeptember 
15-től január 6 és 1964, áprills 
l-től május 30 közötti idöben. 
Ugyancsak ebben az idöben a 
Borsod-expresszel Bp. Keleti 
pályaudvar - Jósvafő Ag,gte-

Köszönet a segítségért 

Július 15--én gyorsvonattal 
indultam Sárvárról. Rokkant 
ember vagyok, nyugdíjas MA V 
intéző. Két segítségem volt a 
felszállásnál. Mégsem tutl
tam felszálltµ, mert rokkant 
lábam megfeszült. nem tudtam 
lépni. 

Ekkor futott oda hozzám 
Kádár István kalauz. Két kar
jával ölbe emelve vitt fel a 
kocsiba. Anúkor Budapestre 
érkeztünk, a leszállásnál is 
segítségemre volt. 

Ezúton is szeretnék köszö
netet mond.a.ni segítségéért. 
Nemcsak példás előzékenység
röl, hanem nagy emberbaráti 
szeretetről tett tanúbizonysá
got Kádár István szombathelyi 
jegyvizsgáló. 

Torjay Ottó 

Lakáscsere 

- }yf -

lek állomások között közvetlen 
kocsi is közlekedik. A cseppkő
barlangot látogató utasok 33 
százalékos mérséklésű menet
térti jegyet válthatnak. 

- HALOKOCSIKBÓL át-
alakított automata büféket 
rendeztek be az amerikai vas
utakon. A kocsi elején és vé
gén asztalok és székek van
nak, közepén pedig automata 
sorokat állítottak fel, amelyek 
pénzbedobásra különböző éte
leket és italokat szolgáltat
nak az utasoknak. 

- Gépesítették a tégla vas
úti kocsikba rakását a hidasi 
téglagyárnál. lgy azonos lét
számmal a korábbi négy he
lyett 8 vagont raknak meg mű
szakonként. 

- Sikeres próbaterhelés 
után augusztus 22--én forga
lomba helyezték a gyomai vas
úti hidat a Körös fölött. A ré-
gi híd a békéscsabai nemzet
közi fővonalon évtizedeken ke
resztül sebesség- és tengely
nyomás-korlátozást jelentett. A 
mintegy 200 méter hosszú, há
romnyílású acélhíd építésében 
a Ganz-MAVAG, a Hídépíté
si Főnökség és a szegedi igaz
uatóság dolgozói vettek részt. 

- V AGONKIRAKó gép-
pel várják az új gabonát a 
Komáromi Hengermalomban. 
A rakod6géppel, amely Hor
váth István műszaki osz·tály
vezető újítása, óránként 200 
mázsa gabonát tudnak kiemel• 
ni a vasúti kocsikból. 

- Több mint 3 millió forin
tot fordítanak felújításokra, el· 
sösorban munkásvéd!!lmi épít· 
kezésekre a debreceni jármű
javítóban. A többi között 200 
személyes modern öltöző és 
mosdó létesül. 

- Uzsa állomásról naponta 
két kővel megrakott irányvo
natot indítanak Zalába. Eze
lcet a vonatokat 24 órán belül 
újra megrakják. 

- Egymillió kilométert ntll
ko�. Et���!��

ém 
k�á:ro�:ol�á1!t° ,:ott az ország vasúthálózatán 

lakásomat hasonló főbérletlre. Pálfalvi György zalaegersze
P�PP . István Bp.. XIV. Magdzlna• , gi mozdonyvezető, 40 év alatt 
:

a
r::ás�;1_g::

ás 
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d
�i�0�: egyszer sem hiányzott munka

számon. helyéről. Az idős vasutas most 
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A szerkesztőség üzeni 

Marosán Pál Debrecen. Koltai 
Vinee Halimba. Lévai Imre Mis
kolc. TorJal Ottó. 8erfőzó Dénes 
Budapest Cserháti József, Sziládi 
Sándor Sze<?ed. Ma1zlk Lászlé 
szentes. Kiss Lajos Alsóörs. Bog
nár KároJv Ti:innlc"' � Le,, .. � .. 11�--t 

l 
lapunk anyagához fell1asz.náljuk. 

Bicsérdi Gyula Tapolca. Kormo� 
Erzsébet Tata.bánva-alsó: Leve
leiket illetékeshez iovábbftottUk. 

megy nyugdíjba. 

MAGYAR VI\SUTAS 
Felelős szerkesztő Gul.vá,; János 

Felelős kiadó: Szabt Antal 
Szerkesz1 ős€'� : 

Budapest VL. Benczúr u U 
TeJefon · vároc:f 42t-184. 

üzemi �9-í7 
Terjeszti: e Neoszava Laokiadó 

Vallalat 
Budapes,1 vn. RAkr'ic-7.1 1}t 54 

Stikra Lapnyomda 

Azután hamarosan kitört az munkáját. A szép jubileumon 
//só világháború, az időseb-

, 
kívánunk neki további sok 

1 zket katonának vitték, 1W.- sikert, erőt, egészséget! 
; ·1obb szükség lett a fiatalok Sziládi Sándor 
hunkájára. Alkalmazták l Szeged 

Zsiga keserves igyekezettel 
tálja a talicskát körbe-körbe 
az udvaron. A talicskában pe
dig 1W.gy, behemót fia álldo
gál. Papír, ceruza a kezében, 
és fene nagy igyekezettel rója 
a betüket, mikÖzben szülője 
egymás után kiabálja a vasút
von·al mentén fekvő állomások 

A szállítási terv túlteljesítésére . . .  Baleseti tárgy;zuí.s 
(Pusztai Pál rajzai) 
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Új vasííti felüljáró Békéscsal,án 

A SZERVEZETT VASUTAS DOL�OZÓK LAPJA 

TII, 2VFOLYAM, 18. SZA.M 

13 902 vagonkirakás 
egy vasárnap 

Szeptember 8..án nem min
dennapi teljesítmény született 
a vasúton. Míg korábban a 
vasárnapokon kirakott vago
nok száma 10 000-nél jóval ke
vesebb volt, ezen a vasárna
pon 13 902 kocsit raktak ki. 

A megelőző héten vasárnapi 
csúcsteljesítményre, 15 OOO va
gon kirakására készülődótt, 
mozgósított a vasút. A rendki
Villi időjárás, az országos mé
retű esőzés, vihar azonban ke
resztül húzta ezt a számítást. 
A teljesítmény értékéből per
sze ez a tény nem von le, hogy 
nem sikerült a tervezett meny
nyiség kirakása. Ilyen időjá
rás mellett minden dicséretet 
megérdemlő tett volt a szep
tember 8-i. A vasút történeté
ben egyetlen eset volt, hogy 
ennél több kocsit raktak ki 
vasárnap, természetesen ked
vező időjárási körülmények 
között. 

Ez a teljesítmény annak bi
tQnyítéka, hogy jó szervezés
sel, a vállalatok:kal együttmű
ködve el lehet érni a folyama
tos ki- és berakást, fel lehet 
számolni a hétvégi és hételeji 
kocsiácsorgásoka,t. 

Biztosak va,gyunk abban, 
hogy ez a nagyszerű teljesít
mény további tettekre sarkall
ja a vasutas és nem vasutas 
dolgozókat. A nagyszerű telje
sítményhez minden részve
't'ónek gratulálunk! 

Ára 40 fillér 1963, SZEPTEMBER 14. 

Nemcsak a vasutasok becsületétől van szó ... 
A budapesti Igazgatósághoz elmondta a be- és kirakások kihasználásával is foglalkozott. tartozó csomópontok műszaki1 meggyorsítására az állomások.. Hangsúlyozta: a mozdonyok pf.rt- és szakszervezeti vezetői nak az állományon kívüli béT- ja1.•ítását gyoTsitani kell. Egyaz Északi Jármújavító kultúr- alap teThéTe alkalmi munkása- egr javításra váró mozdony termében Csamangó ffenrik- kat kell foglalkoztatni. Ahol lehetőleg 24 óránál tovább ne 

nek, az igazgatóság vezetőié� arra mód van a szakképzettsé- tartózkodjon a fűtőházban. Ez nek irányításával közelmúlt- ·get kivánó munkákTa a nyug- elsősorban a fútóházak javítában arról tanácskoztak: mi- aijasokat is felkérik. si technológiájának tökéletesí
lyen intézkedésekkel tehetik A tanácskozáson megjelent tésével érhető el. Az őszi for
eredményesebbé az őszi hóna- _és felszólalt Lindner József ve- galom idején a villamosmozdo
pokban tovább fokozódó teher- zérigazgató-helyettes elvtárs. nyok csaknem 80 százalékát szállítást. Hangsúlyozta: számos rejtett üzembe kell állítani. Ezért is tartalékkal rendelkeznek igaz- tűztek ki célprémiumot a moz-

Ami még hátra van gatóságaink, külswlgálati szer- donyjavilóknak. Lindner elvveink, csak élni kell a lehető- társ elmondotta: ha az őszi 
Csamangó elvtáTs értékelte séggel. nagy forgalom idején a jelen-

DT. Csanádi György elvtál'S, 
a közlekedés- és postaügyi 
miniszter első helyettese, a 
MA V vezérigazgatója augusz
tus 24-én ünnepélyes keretek 
között átadta rendeltetésének 
a békéscsabai új vasúti felül
járót. Az új felüljáró, amely 
11 millió forintos költséggel 
épült, 108 méter hosszú, 11,5 
méter széles és korszerü köz
úttal köti össze a város bel
területét a vasúton túl fekvő 
lakónegyedekkel. 

A Hídépítő Vállalat dolgo
zói. igen nehéz körülmények 
között, állandóan magas ta
lajvízszint mellett végezték az 
építést. A felüljáró különle
ges, ferdén elhelyezett oszlo
pokból járomszerűen kialaki-

!ott alátámasztásokon nyugvó, 
feszített vasbeton áthidaló 
szerkezettel épült. A munká
kat megnehezítette a lökös
házi vonal sürű vomatforgal
ma, amely csak igen rövid 
vágá:nyzárakat tett lehetővé. 

Csanádi elvtárs beszédében 
hangsúlyozta, hogy a megye 
vasúti és közúti közlekedése 
az elmúlt években nagymér
tékben emelkedett. Népgazda
ságunk fejlődésével a KGST
hez tartozó országok egyre 
növekvő árucseréje nyomán a 
következő években még na
gyobb arányú fejlődés vár
ható. 

Ezután a megye és a város 
vezetői átvették az új vasúti 
felüljárót. 

az igazgatóság első félévi mun- Az első félév gazdasági mér- leginél tízzel több villamoskáját, váwlta azokat a lehető- lege alapján nt�m al_aku;t ked-
I 

mozdony állna szolgálatba, az ségeket. amelyek az eredmé- vezóen az uzem1 Jutalék. több mint 6 millió foTínt hasz-nyesebb munka érdekében Mennyivel előnyösebb helyzet. ! · 1 t ép da • . • , • .. hasznosíthatók. A többi között ben lehetnénk, ha például a not ,e en ene a n gaz sag- Szolnokon megkezdődött az j Je_s kapac1tasu uzembehelye-
elmondta, hogy felül kell vizs- mozdonykihasználás romlásá- nak. új vasutas kórház építése. A zesre 19_6�-ban k�rül sor. 
gálni a csomópontok technoló- val kb. 5 napnak megfelelő, Mindent egybevetve: az őszi tervek szerint az épület 300 . Felépülese 

J' 
után na�érk giáját, s mindent el kell kö- 112 millió forintot nem vesz- szállítási feladatck teljesité,e-

1 
ágyas kórházat és napi 800 fő té�be� .. em� 1 

ll�tá Yt5u. as�evetni annak maradéktalan be- tettünk volna el az első félév- kor nemcsak a vasutasok be- kezelésére megfelelő rendelő- e
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Megkezdődött a szolnoki kórház építése 

· csilletéról, de az egész népgaz- intézetet foglal majd magában. helt budapes'" MA v Kórhá-csik terhelését, a kocsifordulók 

1 

" 
meggyorsítására szélesebb körű Több üzemképes daság érdekéről van szó. A létesítmény előreláthatólag zat és Köponti Rendelóintéze-
együttműködést kell megvaló- v. M. 71 millió forintba kerül. A te!- tet. 
sitani a szállíttatókkal. mozdonyt 

Az év hátralevő részében 
még csaknem 11 és félmillió 
tonna árut kell elszállítani. Ez 
a korábbinál napi 100-200 va
gon többletet jelent. A buda
pesti igazgatóság a csomópon
toknak, állomásoknak, szak
szolgálatoknak célkitúzéseket 
á!Jltott fel. Teljesi¼s1lk alap
ján állapítják meg a jutalma
kat. Mint a főigazgató elvtárs 

Nagy lehetőséget nyújt a si
keresebb tervteljesítésre a 
Gazdasági Biwttság ez év ele
jén hozott határozatának mó
dosítása. Az újabb rendelke
zés szerint csak ott kell mérle
gelnt a vagonokat, ahol erre 
lehetőség van, nem kell a mé
fetlen :,agono'kat feltd'ffllni. 

Lindner elvtárs felszólalásá
ban a vonMró gazdaságosabb 

T anévnyitás a Tisztképző Intézetben 
Véget ért a nyári vakáció. 

l 
n:;itjá/c meg az új tanévet - j bizalomnak és ne le�enek 

SzepLember 2-án újra megnyi- kezdte beszédét Lindner elv- hiábavalóak a taníttatasukra 
tották kapuikat az iskolák .. társ. - A diákok a kellemes fordított anyagi áldozatok, 
Ezen a napon a MA V Tiszt- t n;1ári pih<més után. felfrissül- - , képző Intézet hallgatói is el- 1:c, tí.jult erővel kezdik a tanu- Az egyseges 
foglalták helyüket a padokban. lást. önöknek nehezebb _a �ol- oktaf6s érdekében Az intézet tanévnyitó ünnep- guk, hiszen nem volt ido pihe-
ségét a feldíszített nagy elő- nésre, egyenesen a munkából, 
adóteremben tartoiták. a szolgálati helyekről jöttek, 

Épül a székesfehérvári mozdonyszín 
és a szerelőcsarnok 

Az ünnepséget Bujna Kál- hogy szoTgalmas tanulással 
mán felügyelő, az intézet ta- töltsék a következő tíz hóna
nulmányi vezetője nyitotta pot. 
meg. Elmondotta, hogy a 76 
éves múltra visszatekintő vas
úti tisztképzés történetében 
először fordul elő, hogy a hall
gatók soraiban nemcsak for
galmi és kereskedelmi, hanem 
gépészeti és vontatási, vala
mint távközlő- és biztosítóbe
rer.dezési műszaki tisztjelöltek 
is ülnek. S első ízben igazo
dik a vasúti tisztképz.és ideje 
is az állami oktatás rendjé
hez. 

A tisztjelöltek figyelmét ar
ra hívta fel, hogy ne csak az 
utasításokban foglalt szabályo
kat igyekezzenek megtanulni, 
hanem ismerjék meg felada
taik műszaki, tudományos ösz
szefüggéseit, hogy a gyakorlati 
életben nagyobb hasznát ve
gyék tudásuknak. Tudjanak 
majd új módon dolgozni, szer -
vezni és irányítani, segítsék 
elő a vasút egyre korszerűbb, 
gazdaságosabb munkáját. Ne
veljen az intézet széles látó
körű vasúti tiszteket, akik a 
végrehajtó szolgálatban min
dig a népgazdaság érdekeinek 
megfelelően tudnak helytállni. 

A szép ünnepség után Kun 
Dezsővel, az intézet igazgatójá� 
v:.l beszélgettünk a tanév meg
kezdéséről. Elmondotta. hogy 
az idei tanév szeptember 2-töl 
június 30-ig tart. A hallgatók 
lényegében már féléve meg
kezdték a tanulást, levelező 
formában. Ez előkészítő volt, 
melynek befejezéseként vizs
gáztak is a nem képesítő tár
gyakból. A most indult zárt ta
jlozatra csak azokat vették fel, 
akik megfeleltek az előkészítő 
félév vizsgáin. 

Tavaly nyáron kez.dték meg 
Székesfehérvárott a korszerű 
Diesel-mozdonyszin és szere
Íócsarnok, valamint az ahhoz 
kapcsolódó létesítmények épí
tését. Az irodaépület már el
készült. Befejezték a 600 sze
mélyes öltöző-fürdő építését 
is. Ez a kétemeletes öltöző
fürdő épület nagyon tetszetős 
kivite1ben épül. Külsejét mű
kő keretbe foglalt kapart mű
kóvakolat bor(tja. Belső el
rendezése a legkényesebb igé
nyeket is kielégíti. 

- Az új épületben fekete
fehér öltöző van - tájékozta
tott Benkó István, az építke
zés egyik vezetője. - Ez azt 
;eien.ti, hogy a dolgozók mun
karuháját és utcai TUháját el
különitve, tnlÍ$ helyiségben 
tárolják. A zuhanyozó teTme
ket két méteT magasságban fe
héT csempe bor!tja s az egyes 
zuhanyokat üvegfalak választ
�k el egymástól. 

Javában folyik a munka a 
Diesel-mozdonyszin és a sze
relőcsarnok területén. A moz
donyszín a régi fútóház foly
tatásaként épül és nyolc állá
sos lesz. Érdelressége, hogy az 
épület alakjának megfelelő 
ívben futó daruval szerelik 
fel. Ez a különleges daru az 
Eszaki Jármújavitóban készül. 
A hatalmas épületeket előre
gyártott vasbeton ele.mekból 
szerelik össze. Az elemek mé
reteire jellemző, hogy a Die
sel-mozdonyszin teljes magas
s.sga 16,90 méter lesz, tehát 
még eg)•szer olyan mag,as, 
mint a régi gózmozdonysziné. 
A hatalmas tartóoszlopokat 
összekötő vasbeton rácsostar
tók 27 méter hosszúak, súlyuk 
meghaladja a 25 tonnát. 1 

- Az elÖTegyáTtott el.emek 
izeTelése komoly vizsgafeladat 
a budapesti Magasép!tési Fő
nökség vasbeton szerelői szá
máTa - mondotta Szendrei 
Károly építészmérnök, aki né
hány hónapja irányítja az itt 
folyó bonyolult munkát. -
7gen jó teljesítményeket ér el 

Pokornics Antal vasbetonsze
relő bTígádja. Kaptunk vasbe
ton,szerelók.et az Epü!etelem
gyárló és más fónökségektől is. 

A Diesel-mozdonyszin vas
betonoszlopai már a helyükön 
állnak. A szerelőcsarnok terü
letén pedig megkezdték a fö
démelemek szerelését. A nagy-

méretű elemeket á11bocdaruval 
emelik a magasba és hegesz
téssel erós,ítik fel a helyükre. 
A hegesztést záróbetonozással 
födik le. Ezek a műhelyek na
gyon szépek, világosak les�
nek, hiszen a hatalmas me
retú falakat csaknem teljes 
egés2,ében üveg borítja majd. 

il. brtóplllérek"' ké& árboodaru emeli a magasba 
(Szendrei Kkoly felv.) 

A tanévnyitó alkalmából 
LindneT József vezérigazgató
helyettes mondott ünnepi be
szédet. 

Tudjanak 

új m6don dolgozni 

- Ezekben az órákban szer-
1e az oTszágban ünnepélyesen 

A hallgatók nevében Szu
csák József szólalt fel és tett 
ígéretet a szorgalmas tanu
lásra, hogy valamennyien 
meg.feleljenek az előlegezett 

Új rendelőintézet a félszázalékos 
Önkéntes Támogatási Alapból 

A forgalmi és kereskedelmi 
tagozaton 175 hallgató, a táv
közlő- és biztosítóberendezési 
rr.üszak.i tiszti tagozaton 28 
hallgató, a gépészeti és vonta
tási tagozaton 30 hallgató 
kezdte meg a tanulást. Új az 
is, hogy az idei oktatási évtől 
kezdve a MA V összes tisztkép
zése és továbbképzése a Tiszt
képző Intézet hatáskörében 
történik. Ez gazdaságosabb és 
egységesebb oktatást tesz lehe
tővé. Jelenleg 500 levelező 
hi.llgatója van az intézetnek és 
a jövő hónapban újabb két le. 
velezó tagozat kezdődik. 

A megnövekedett igények
nek megfelelően bővítésre szo. 
rul az intézet. Ezért azt terve
zik, hogy jövőre, mintegy 3 
millió forintos költséggel meg
építik az intézet Luther utcai 
épületének harmadik emeletét. 
F.zen az emeleten három tan
teremmel, egy bemutató te
remmel és két szertári helyi
séggel gyarapodik a MA V 
Tisztképző Intézet. 

Szeptember 11-én ünnepé
lyes keretek között adta át 
rendeltetésének Szabó Antal, 
a szakszervezet fóti tkára az új 
békéscsabai rendelőintézetet. 

Az önkéntes Támogatási 
Alapból 1,9 millió forintos 
költséggel épült intézet havon
ta 8-12 OOO dolgozó orvosi el
látását, kezelését biztosíthatja. 
Létrehozásával Békéscsaba és 
környéke vasutas dolgozóinak 
korszerű, minden igényt kielé
gítő orvosi ellátása biztosítva 
van. 

Eddig eléggé mostoha körül
mények között, 4 helyiségben 
összezsúfolva folyt a rendelés. 
A lakóházból átalakított új 
épületben 9 rendelóhelyiség 
van, valamennyihez várószoba 
csatlakozik. A gyermekrendeló 
mellett megvalósították az el
különítést is. Helyet kapott a 
rendelőintézetben az eddig 
kórházban levő gyermekgyó-

gyászat, az SZTK-ban elhelye
zett fogászat is. 

A betegek ellátását, kezelé
sét 26 főnyi személyzet végzi, 
akik részére az eddig hiányzó 
fürdő • és étkező Is helyet 
kapott az épületben. (Lórlncz) 

Ülést tartott a szakszervezet 
központi vezetősége 

A szakszervezet központi vezehlsége szeptember 13-áir 
ülést tartott a következő napirendekkel: 

1. A vasúti közlekedés és ipaT 1963. első félévi termelési 
eTedményei, a szocialista munkaverseny tapasztalatai és a to
vábbi feladatok. Előadó: dT. Sopront József titkár. 

2. 'J;'ájékcztató jel,entés az egyeztető bizottságok szerveze
tében történt változásokTól, Előadó: Zubor István, a közgaz
dasági osztály vezetője. 

3. Jelentés a télTe val6 felkészülésről, t>alamint a baleseti 
helyzet a!akulásáTól. Elóadó: Berla István, a munkásvédelmi 
és munkás-ellátási osztály vezetője. 

Az ülésről lapunk következő számában adunk értékelést. 

, 
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A nyugdíjak korlátozása munkaviszony idejére 
és a munkaviszony megszünése utáni emelések 

Veszélyben a tervteljesítés 
a négyszeres élüzem Vizafogó állomáson 

- Inkább az elvtáTs kérdez
zen. Ök mindketten hallgatag 
emberek, ke·veset beszélnek -
mutat be Gyóri lstrán, Vizafo
gó állomás szb-titkára Hegyi 
Ferenc és Kukor Ferenc for
galmi szolgálattevőknek. Két 
másik. jelenleg szabadnapos 
társukkal együtt ők az állomás 
dolgozóinak bi7,almijai. 

A bizalmi munkáTa vagyok 
kíváncsi, efelől kérdezősködöm. 

- Allomásunkon mindenki 
nervezett dolgozó - mondja 
Hegyi. - Nem panászkodha
tom, az én 19 emberem a kö
telességeket is tudja . . .  

juk teljesíteni. Mi a munkaver- 1 lesz, megszomjazhat) nem 
senyben Diesel-vontatóvaZ hagyhatja el a helyét. Mind
szándékoztunk részt venni, össze másfél méter csövet kel
nem az azóta kapott két pöfö- lene lefektetni .  Tízesztendős 
gé,vel. kérvényezés után addig már 

Néhány javaslat 

De nemcsak a lemaradás 
nyugtalanítja a dolgozókat, 
egyéb, apróbb hibák is akad
nak itt: 

eljutottak. hogy ezt a ,,nagy 
munkát" 1964-re betervezték. 
Néhány méternyire az őrhely
től a főváros egyik legkorsze
rűbb lakóépülete nőtt ki a 
földből alig néhány esztendő 
alatt - a másfél méteres cséí 
lefektetésére miért ikell még 
egy évet várni?  - kérdezzük 
a bizalmi.akkal együtt mi is. 

Mi lesz a nyári ruhával 

Lapunk 16. számában az 
öregségi nyugdíjak megálla
pításával foglalkoztunk most 
a nyugdíjak korlátozásáról kí
vánunk tájékoztatást adni. 

A nyugdíjas részére megál
lapított öregségi, illetve rok
kantsági nyugdíjat korlátozás 
nélkül kapja, amíg újból mun
kát nem vállal, kereső foglal
kozást nem folytat, vagy jö
vedelme nincs. 

Ha azonban újból munka
viszonyba lép, vagy jövedel
met biztosít a maga részére a 
nyugdíjtörvény alapján az 
alábbiak szerint kell szüne
teltem, vagy korlátozni a 
nyugdíjat. _ 
A. Azolknak az öregségi 
..., vagy rokkantsági nyug
díjasoknak; 

a.) akik iparengedéUyel nm-Hogy milyen egy jó bizalmi? 
Ügy gondolom. a munkatársai
val együtt élő bizalminak min
den problémát észre kell ven
"i és mivel összekötőkapocs a 
dolgozók és az szb. illetve az 
állomás vezetősége között, 
minden gondról-bajról jelen
tést kell tennie. 

A laktanya zuhany�ója 
(amelyben a háJ:om rozsa 
közül mindössze egy működik) 
mintegy 400 méterre van a 
szobáktól. A vágányok között 
van egy düledező viskó. Itt 
dolgoznak - szám szerint he
ten - a számfejtók, a síne
ken keresztül, dacolva a bal
eseti veszéllyel, bukdácsolnak 
át hozzájuk az ügyfelek. Ez a 
bódé nyáron melegebb, télen 
hidegebb mintha a szabadban 
lennének. Fontos leltári tár
gyak - Jégófelszerelések, cse
re-ágyneműk, pokrócok - pe
nészednek az állomásépület 
pincéjében. A bizalmiak ja
vaslata csekély befektetést 
igényel: a laktanya mellett 
van eev épület. amelyben be
rendezhetnék a munkásszállás 
korszerű mosdóhelyiségét, a 
jelenlegi mosdót át lehetne 
alah'itani a számfejtók számá
ra, míg a vékonyfalú viskó 
raktár célj.sira megfelelne. 

Több raktár van az állomás deLkeznek, 
területén. Egyiket az AKOV b.) akiknek hasznotha.jtó jo-

ú gosítványuk van, bérli, másik a B TORÉRT-é c.J akik orvost, mérnöki, - jóformán ��sek. A szüksé- vagy ügyvédi ma.gán,gyakorla
?es . 1rod-ahely1segeket esetleg tot folytatnak, :tt 1s elhelye�hetnék; ;-rre " d.) akik kereső tevékenyséJavas1stra az 1gazgatosag azt J get folytató munkaközösség �elel!.e .-:-•, ha a vállal'.1:0� !G (földmérői, ügyvédi stb.) ta.g-1s kol��enek a rak�iakbol, jaí, a nyugdij folyósítása tela helyiseg más cél�a k;ll . · · jes egészében szünetei, füg-

- A „bizalmi" el.ri.evezés
ben benne foglaltatik a „biza
lom" szó. Bíznak az állomás 
dolgozói a bizalmiakban? -
kérdezem. 

Meleg van. Igazi venasszo- getlenül attól, hogy a fóg:ta,Lny_o1> nyara. Kuk�_r __ Ferenc ve- kozásukból eredően mennyi a. reit�k.cseppeket toröl le hom- havi keresetük, vagy jövedel-
Io��éháni1 nap múlva. vége :X:! -i� ha az 500 forint Maid helyett igent várnak 
a hivatalos nyárnak - mond-

- Bízni éppenséggel bíznak 
- feleli Kukor -, de képzel-
je el, mennyivel jobban bízná
nak. ha az esetek nagy többsé
gében a kérésekre nem azt kel
lene válaszolnunk, hogy 
„majd", hogy „előbb-utóbb 
úgy lesz", hogy „tervezik". 
Higgye el, sokszor apróságok
'Tól van szó, amelyek látszólag 
megoldhatatlanok! • . .  

A „hallgatag embereket" 
nem kell tovább faggatni, kér
dezés nélkül is van bőven 
mondanivalójuk. 

Jelenleg renoválják az állo-
más épilletét ám az új 
mosdóhelyiség létesítéséről 
konkrét formában mind ez 
ideig nem esett szó. De van 
kirívóbb példa is! • • A 4-es 
őrhe!ynél nincs vízvezeték. Az 
őr (váltókat tisztit, piszkos 

ja -. de az idei nyári ruhát • Azoknál az öregségi 
eddig még nem kaptuk meg. nyu-goíjasoknál, akilk 
Akinek használható állapot- kereső foglalkozást folytatnalk, 
ban van a tavalyi öltönye, az vagy akiknek jövedelmük van 
azt viseli, többen egész nyá- és az a havi 500 forintot 
ron a téLí ruhát hordták. meghaladja, a ,nyugdíj folyó
var111 • jobb híján „civiLben" sítása teljes összegében szüne
dolgoztJo.k . . . 

1 

tel, de csak azokra a hóna-
Szeretnénk remélni, hogy a pokra, amiikor a kereset, vagy 

nyári ruhákat nem novem- jövedelem meghaladja az 500 
berben kapjáO< meg a dolgo- forint.ot. Amelyik hónapban a 
zók - a téli öltözék helyett. j kereset, vagy jövedelem az 500 

F. T. foootot nem éri el a nyugdí-

- 1962 áprili-sában vállal
tuk, hogy állomásunk „szocia
li$ta üzem" lesz. A négyszeres 
élüz11m cím joggal bátórított 
benwünket, bíztunk. az elénk 
túzött cél elérésében . . • Nem 
sokkal ezután a két Diesel
mozdonyunkat eLvitték és két 
olyan muzeális értékű gtízmoz
donyt adtak cserébe, amelyek 
- nem túlzás! - többször 

Üzemszervezési és mfiszakfejlesztési 
feladatok a járműjavító vállalatoknál 

,-osszak, mint jók. A szocialista és a kapitalis-
Sashegyi Károly párttitkár ta országok között folyó békés 

lép be. ő is bekapcsolódik a gazdasági versenyben döntő 
beszélgetésünkbe. kérdés a termelékenység ala-

A műszaki fejlesztéshez vi-
1 

cél. hogy csökkentsük a jár
szont vénz k�l!· Jár_műjavító� művek javításának idejét, az 
ink beruháza�1 hitelkerete1 . ,.átfutási idót". 
azonban korlatozottak. Lehe
tőség van viszont arra, hogy 

rövidlejáratz, hiteleket 

- A vontatók? _ kérdi, kulása. Népünk életszinvo
majd bólint. _ Ha máT ilyen nalának emelése is csak a 
gépekkel muszáj dolgoznunk, jobb minőségű munkával, a 
adjanak hozzá személyzetet is! termelékenység fokozása út
Nem egyedi eset, ameLy a kö- ján érhető el. Ennek előfel-

kérjenek a Beruházási Bank-
zelmu''�ban to··rte'nt: a fu"tönek tételét teremtjük meg az 

k 1 -felt 't 1 
és a ,;;ozdonyvezetönek meg- üzemszervezéssel, a műszaki tól. E hitele e o e e e, 

$Zakítás nélkül 36 órát keliett fejlesztéssel. hogy a beruházási összeg a 

dolgozni/ . .  A ferencvárosi fű- A vasú.ti járműjavítók ré- termelés és a termelékenység 

iöházból óránként jött az ígé- gi üzemek. Az ott található emelkedése révén 1-3 éven 
t"et, hogy perceken belül meg- munkahelyek, gépi berende- belül visszatérüljön. Ha ez 
érkezik a váltás. A két dolgo- zések jelentős része nem a lehetőség fennáll, a jármű
zó dicséretére legyen mondva felel meg a mai követelmé- javító vállalatok bátran for
-:- saj�t felelösségükre mindvé- nyeknek, s így a magasabb duljanak a Beruházási Bank-
gig kitartottak., termelékenységet biztosító fo- hoz. 

- Tava.ly ":°:: nem �phat- 1 lyamatos, szalagszerű munka A korszerű üzemszervezési 
:�a::i�a

a
za:

lu
::�\i{�:e

t 
� , megs,zerv:zé�_e műszaki fej- és műszaki f�j�esztés� felaJa

idén pedig minden bizonnyal, lesztes nelkul aligha képzel- tok végrehaitasát celszeru a 
• 1,állalt tervünket sem tud- hető el. 1 járműjavítókban szervezett 

Nyugdíjasok kitüntetése 
Az Anam"asutak szolgálatában 

I 
kamestert (S::zolnok Jj. OV.), Szol• 

eltöltött több évtizedes példamu• ga Ist•1án v. fdmunkrunestert (Köz
tato munkáJáért ponti szertár). Nagy László v. fó-

a Népköztársaság Elnöki Taná- rs�z:,��rn;;�r�.(�i������
o
:�p��J� 

külön bizottságokra bízni. 
Olyan bizottságokat szervez
zenek, amelynek tagjai rendel
keznek a szükséges technikai, 
Jogi és kereskedelmi ismere
tekkel, a helyi viszonyokat 
alaposan ismerik és van kö
zöttük jó szervező is. 

Az üzemszervezésnél min-csa zsefváros). Pataki András m . .,,�)-
Kovács Gyula főfelügyelőnek ügyeH5t (Gy6r fth.), szabó Imre denekelőtt a fennitlló helyzet 

(Vasúttervező UV.) a f6in!ézllt (Szolnok), Ma�ari P'tl vizsgálatára a munkafolya-
SZOCIALISTA MUNK.ÁRT �l<- v. foeUenőrr (Miskolc 'I'iszai). • - . . . 

DEMEREM. MINISZTERI DICSERET-ben matok elemzese�e van szu�-
Böröcz Pál m. tófemgyelőnek . . • 

1 
&ég. Ennek alapjan meghata-

�l't!�e1i�ef ��t�,nii'!i�
z

;
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!
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:1�!�dés- és postaügyi m.- rozhatók azok a lehetőségek, 
Munkácsi István m v. főellenór- nls�ter első_ helyettese a MA V ve- ahol a termelékenység szerve

�::c �zo
,;'.'��eir�;,11�t �b,;;: zerigazgatóJa ,ési intézkedésekkel vagy kor

nizsa Pft.), Mát�•á.s János m. ,. ro;t:ze
1
��rt' T���e1gi:;,,1�6\. (1á'fi:. szerű gépekkel növ�lhető. 

főellenórne:.C (Szolnok Jj. UV.). a I lenőrt (TFF), Horváti, István •:. - • ál • k 11 MUNKA �RDEMl;REM fdellen6r. :ezombathely JJ. -ov 1. Elsosorban v1zsg m e a 
kitüntetést adományozta. Török Gyu_•a rn. v í6ellenőrt (K�- javítási álláshelyek szüksé-

A közlekedés- és postaügyi mi· ��ii, f��iFJ':'ai:r��.:;• l\�;iy 1� ges hosszát, figyelemmel a 
Diszter főellenórt (Hatvan). Angyal Józs�!f 

I 

szalagsierú munkamenetre. A 
t:�

eg(.��1�
or

G�inJ�r
unk

��il� �á/6::1e

fl:Je��;;
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TJ�; műveletek sorrend szerinti 
Ferenc m. v. fdellenört (Ceu- József v. !öellenórt (Szombathely elrendezése is legyen a vizs-
��!;:,�1:idf���o�:..'.uf��

ef 
s!��; tJ�1�;:;ö�;:\fJ=� ��1

���'. gálat tárgya. Fontos probléma 

�t�t�sz���:tJi
in

��
z

g� ��ö
á

1�: �:�����r�ÓZf ��z��nr;�b
u�kam:S!�l� az a�yagszállít�s menete és az 

felügyel6t (N!'gykamzsa). _ . Lázar (Bp. Dunapart), Csák Flórián v. emeloberendezesek elhelyezé
:fe

n�;
), 

v
Bé!�ef!j� v� }�J��1g _ fömunl<ame�·tert, (B.f--. Dunapa':>· se. A cserejavítás megszerve

(Miskolc-Gömör1J, Rajnai Józ.'i„'!f I Ravasz Alb.ert fomunkamesL"1 Eésének lehetósége, a kézi-
v !6ellen6r' (Szolnok Jj. UV 1, (Ferencvár◊s1 Pft.)? Oláh Ján.)S • , ,.. . 
Belényesi Mihály v. !ómunkames- euenört (N„gykamzsa). KövesJI raktarak letes1 ,ese ugyancsak 
tert (Kecskemét). Szabados Ján.,s , János v. fomunkamestert (Pér.:s I jól segítheti a termelékeny
v. föelleníJrt (Acto.:1::>. Nagy Ist- Pft.). Beio István főmunkameste 1 

1 
oég emelkedését ván v. főellenort (Szombat- (Bp. Ferencváros), 

;::.
1
y /j· fl���dr, Z

s
��Ud�;;� VEZERIGAZGATOI DICS:€RE r- A tervek �idolgozásánál az 

tth.). Sipos József v. fiSmun- 1 ben részesítette. legyen az egyik legfontosabb 

A vasútnak, a népgazdaságnak 
ehhez fontos érdekei fűződ
nek. Az átfutási idő csökken
tésével ugyanis csökkenne 
a. MAV javítási kocsiállaga, 
amely ma még rendkívül 
magas. A teherkocsiknál a ja
vítási állag az idei tavaszon 
5500 kocsi volt. Ezt jobb ilzem
szervezésse1, gyorsabb javí
tással 1000-2000 darabbal 
csökkenteni lehetne. Ez vég
eredményben azonos kocsiál
lag tartása mellett legalább 
ezer új kocsi beszerzését 
tenné feleslegessé. ami kere
ken 200 miLZió forintot tesz 
ki. Ennek az összegnek évi 5 
százalékos kamata 10 millió 
forint. A javítási kocsiállag 
csökkentése nemcsak kocsik 
beszerzését tenné felesleges-
6é, de a gazdasági eredményt 
növelné az is, hogy a be nem 
szerzett kocsik javítási költ
ségét is megtalrnritjuk. Ez 3 
évi időszakra vetítve: egy-egy 
kocsinál egy fövizsga elhagyá
sát, ami legalább 12  OOO fo
rint és 3 évenként 1-2 közép
javítás elmaradását teszi. le
hetővé. Minden középjavításra 
legalább 6000 forintot számol
hatunk. Egy kocsinái 3 éven
ként tehát legalább 18 OOO fo
rint takarítható meg. Ez 1000 
kocsira számítva, egy év alatt, 
mintegy 6 millió forint meg
takarítást jelent. A beszerzés 
elhagyásával megtakarított 10 
millió forint kamattal együtt 
ez tehát évente 16 millió forint 
megtakarítást tesz lehetővé. 

A vontató járműveknél 
ugyancsak jelentős megtaka
rítás érhető el a javítási idők 
csökkentésével. Mindez nyil
vánvalóvá teszi, hogy nagyon 
érdemes foglalkoznunk az 
üzemszervezéssel és a műszal.i 
fejles�ssel valamennyi jár
műjavítóban. 

Mlskolci Béla 

jat koclátozás nélkül fizetni 
kell. 

Az 500 forintos havi kereseti 
határösszegbe nem vehető be: 

a.) az újítási, vagy feltalálói 
díj, 

b.) a kiküldetési napW.íj, ha 
a.z a 310 forintot_ nem haladja 
meg, 

c.) a természetbeni juttatás 
megfizetett térítési összege, 

d.) az anyasági és temetési 
segély összege. 

Ezeket figyelmen kívül kell 
hagyni. Viszont figyelembe 
kell venni a földjövedelmet. 
fgy a !kereset és a földjöve
delem összegét az 500 forint 
értékhatár szempontjából egy
be kell számítani. 
• Azok az öregségi 10yug

oíjasok, aJkik'Ilek nyug
díját kovkedvezményes mun
kal,örben eltöltött szolgálati 
idő alapján állapították meg 
(mozdonyvezető, fűtő, vonat
kísérő, kocsirendező), és ebben 
a munkakörben nyugdíjulk 
megállapítása után tovább 
dolgoznalk, a megállapított 
nyugdíjösszeg felét megkap
ják, attól függetlElJ)ül, hogy 
mint nyugdíjaSO!k mennyit 
fognak keresni. 

Ha például egy mozdonyve
zetönelk 25 évi mozdonyszol
gálat alapján 30 évi szolgálati 
idő és 3000 forintos átlagkere
set figyelembevételével álla
pították meg a nyugdíját, ez 
a mozdonyvezető 1950 forint 
nyugdíjat kap, ha nem dolgo
zik tovább. 

Ha azonban tovább dolgo
zik, mint mozdonyvezető, 
vagyis tovább is a kovkedvez
ményre jogosító mun'ka'körben 
marad. nyugdíjáina.k felét, te
hát 975 forintot folyósítják 
részére még akikor is, ha t.o
vábbra is 3000 forintot keres 
havonta. 
• Annalk a rok!kantság:i 

nyugdíjasnak, aikinek 
keresete, vagy jövedelme az 
500 forintot meghaladja, rok
kantsági nyugdíjának csak 1/3 
részét folyósítják. 

Ha azonban valaki üzemi 
baleset miatt került rokkant
sági nyugdíjba és olyan mun
kát vállal, ahol keresete, jö
vedelme az 500 forintot meg
haladja, rokkantsági nyugdí
jának felét fizetik. 

MegjegyeZZÜk: attól függet
lenül, hogy a rokkantság mi� 
lyen fokozatú (III., II., I.), ha 
500 forintnál nagyobb összegű 
a kereset vagy a jövedelem, 
mindig a III. fokozatú rolk
kantság alapján járó nyugdíj 

1/3-a, vagy 1/-e kerül folyó
sításra. 

Az 500 forintos havi kere
seti határösszeg szempontjá
ból ugyanazok a kereseti for
rások hagyandók figyelmen 
kívül, mint az öregségi nyug
díjasok esetében. 
• Az 1959. január 1-tőJ ér

vényes nyugdíjtörvény 
alapján megállapított alábbi 
ellátások,lt: 

a) baleseti járadék, 
b) özvegyi nyugdíj, 
c) árvaellátás, 
dJ szülöi nyugdíj 

korlátozás nélkül kell fizetni 
függetlenül attól, hogy az 
ezekre az ellátásokra jogosul
tak munkaviszonyban vannak, 
vagy kereső foglalkozásúak-e 
és mennyi a keresetük vagy a 
jövedelmük. 
• Azoknak a nyugdíj-asok

nak, akiknek ellátását 
az 1959. január 1-tól érvényes 
nyugdíjtörvényt megelőző 
nyugdíjtörvfoyek alapján ál
lapították meg és keresetük 
vagy jövedelmük meghaladja 
az 500 forintot, a nyugdíját 
nem emelik fel. (Köztudomá
sú, hogy a jelenleg érvényes 
nyugdíjtörvény ezek emelése 
felől is intézkedett.) 

Ha azonban keresetük, jö
vedelmük megszúnilk, vagy a 
havi 500 forintot már nem éri 
el, a MAV Nyugdíj Hivataltól 
kérni kel] a felemelést, illetve 
a már felemeltek folyósítása 
korlátozásának megszünteté. 
sét. 

• Nyomatékosan hangsú
lyozzuk. hogy azoknál a 

nyugdíjasoknál, akiknek a 
nyugdíját az 1954. október 1-
től 1958. december 31-ig ér
vényes nyugdíjtörvény alap-. 
ján állapították meg a jelen
leg érvényes nyugdíjtörvény 
alapján nyugdíj.at újból meg-. 
állapítalOi nem lehet, még ak-. 
kor sem. ha a nyugdíjak 
megállapításától kezdődően 
újabb tíz évig dolgoztak. 

Felhívjuik a nyugdíjasok fi-. 
gyelmét: ha állást vállal.ri.ak, 
keresőfoglalkozást folytatnak; 
vagy havi 500 forintot meg
haladó jövedelemre tesznek 
szert, ezt a körülményt 8 na
pon belül jelentsék be a MAV 
Nyugdíj Hivatalnak. hogy a 
korlátozás felől intézkedjen, 
mert a bejelentés elrnulasz• 
tása nemcsak a jogtalanul fel. 
vett nyugdíjösszeg visszafize• 
tését. hanem bírság kiszabását 
is maga utáin vonja. 

Társadalombiztosítási osztály 

Két éve forgalmi szolgálattevő Nagykőrös állomáson Rostás 
Tibor. Tizenegy tagú brigádjával a szocialista cím elnyeréséért 
versenyez. Jó eredményt értek el a személyvonati menetrend
szerűség-ben és az iparvágányok kiszolgálásában. Vállalásuk 
érdekes pontja, hogy az állomásra érkező vagy azon áihaJadé 
üres G. kocsik nyitoti ajtaját becsukják. C52,k látszólag jelen
téktelen dolog ez, hiszen a nyitva hagyott ajtó fékezi a szerel• 

vényt és könnyen beázik a kocsi. Nem használ ez sem a ko
csinak, sem az abba kerülő árunak. Hasznos lenne, ha máa 

állomások is követnék Rostásék kezdeményezését 

Vasutas operabérlet 

az Erkel Színházban 
Az Operaház igazgatóságával történt megállapodás ailapján 

az 1963/64-es évadban ismét beindítjuk a buda,pesti Erkel Szín
há:ziban a vasutas bérletsorozatot. 

A következő öt előadás '.irerül bemutatásra: 
Verdi: Aida, Pucci.ni: Tosca, Hacsaturján: Gajana, Mozart: 
Don Juan, Puccini: Tura.ndot. 

Szeptember 22-én 1 1  órakor első bérleti eli>adásként a� 
Aida c. opera bemutatására kerül sor. 

A főbb szerepeket Simándi József Kossuth-díjas, Szalnna 
Ferenc, Czanik Zsófia, Szónyi Olga művészek éneklik. 

Reméljük, hogy ezzel az előadássorozattal tová'b'b fog nép-J 
szerűsödni a vasutas operabérlet-sorozat, .' 
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Meghalt 

Koroknay Jenő f ómérnök 
Ötletek� javaslatok könnyítik I Egy rakodógép karbantartó- és javítómühelyben 

d b • k k 
j A Nyugati pályaudvari raktársorok vegen húzódik meg a ra,-

Koroknay Jenő műszaki fö-
tanácsos, a Dunakeszi Jármű
javító Üzemi Vállalat főmér
nöke szeptember 7-én 56 éves 
korában tragikus hirtelenség
gel elhunyt. 

a e recen1e mun á1• át '>. kodógép javító- és karbantartómúhely. 
( Néhány képet mutatunk be a múhely életéból 

Vasúti pályafutását 1937-
ben kezdte a debreceni főmű
helyben. Az ellenforradalom 
után a Dunakeszi Járműjavító 
főmérnöke lett. Sz.emélyében 
magas képzettregű, mindig ál-
dozatkész műszaki vezetőt ve
szített a vasúti jánnüipar. 

- Egész évben őszi forgal
mat bon110lítunk le - hallot
tuk Surán11i Ferenc megjegy
zését a debreceni állomás szak
szervezeti irodájában. 

Azok gytíl tek itt össze, akik
nek társadalmi megbízatásuk 
a termelési ügyekkel való fog
lalkozás. Valamennyien a leg
nehezebb posztokon teljesíte
nek szolgálatot. Munkájukról, 
gondjaikról. eredménye!król 
besz.élgettünk. 

ton1la áru maradt a raktárak
ban.. Közel ötven szállítóesz
köz (lovaskocsi é8 géploocsi) 
hián11zott a munka elvégz,ésé
hez. Ennek ellenére napont.a 
300-350 tételt sikerüJt eljut
tatni a cfmzett.ekhez. A �•asútl 
kocsikból gyakran közvetlenül 
a közúti járművekre történi1, 
a rakodás. Az áruk berakását 
is közvetlenül a jármüvekról 
végzik a dolgozók. A ,.vonat
pótló" járatoknál a �i
kat eill/enesen a címzettekhez 

Egy művelettel kevesebb irányítjuk és megtakarítunk 
f?íhJ fontos műveletet. Könnl/Í-

Koroknay elvtársat a Duna- _ A szállítmmiyozással fOII- ti a munkát a nemrég kapott 
keszi Járműjavító Üzemi Vál- lallkozó dolgozók - folytatta négy villásemeló iS. 

lalat saját hal tt·án k t ki Surányi elvtárs - nagy erő- - Meggyorsf.tottuk a darab-
o J a e n-

f zíté t k é „ áruraktárná! az árttfeladást -
tette. Utolsó útjára szeptem-

es� st eune az rt, ,,o� kapcsolódott a besrelgetésbe 

tuúís. A gépkocsik g11akran fél- i 
órákig várakoztak, M�t har- \ 
madik ajtót „nyttottunk". � 

Ezután Haroszti üzjos ipar- � 
vág:'n,yfelelős a kereskedelmi / 
szolgálat tevékenységéről tá- } 
jékoztatott bennünket. � 

ber 13-án kísérték a Fark.c1s-
1 

az á;"' g�r��n re�eltetés, 
I

11/aqy Sándor kocsirakodási fche�yere . keru!3o-n. __ Igy is_ az el- lel "is. bizalmi. - Eddig csu-
rétí temetőbe. mult; hónapban tobb mint 200 pán két ajtónál történt a fel-

- A vagonok jobb kiha.sz- � 
nálása érdekében az értesité- � 
seket időben megkü/,djük a � cimzetteknelk. Több vál!ala-

-;: rot felk,erestünk. akiknél nem > 
volt szokás a vasárnapi rako- { 
dá.s és arra kértük őket, hOfll/ 2 
éljenek dk is ezzel a Zehetó- >. 
séggel. Kérésünkre a Mező- � 
gazda.sági Gépgyár, a Ceme7!Í- � 
ípari Vállalat, valam.i111; a Me- ;; 
zőgazdasági Termékeket Ér- ; 
télcesitő Szövetkezeti Központ >. 
dolgozói vállaUwztak arra, ( 
hogy vasárnap is rakodnak. A ;, 
közös i_>Sszefogásnaik az l';:t az 1 Budai eredmen,,e. ho/111 tervunket > 

lmrt;, és Székes János egy elektrohidraulikus emelóvil• 

107 százalékra sikerült telje- { lás targonca emelószerkezetét szereli 

síteni. 
� . 

A kocsijavításban is kitesznek magukért 
a székesfel,érváriak 

Felesleges kocsilutás ellen k 
? 

Sipos Imre térfőnök is eok- ! 
rétúen elemezte az állomásfi- � 
nökség munkáját - többek s. 

J. székesfehérvári jánnűja-
! 

vítását. Egy hónapban. két csés:r.ék'blíl és sok más alkat- között elmondta, hogy az � 
vitó nem tartozik a nagy ko- vasárnap is dolgoztunk. Jú- részből. Olyan egyszerű alkat- irányvonat-képzés ne csak a i. 
csijavító kapacitással rendel- lius és augusztus folyamá.n részt sem kaptak meg, mint a csomóponti helyeken legyen } 
kezó vasúti járműjavítók kö- összesen 6 ezer túlórát lutsz- padlóleszorító köröm, melyet kötelező, hanem a kise'blb ál- � 
zé, Fő feladata inkább az al- náltunk fel. a gyártási elosztó szerint a lomásokon is. Azt javasolta, � 
�trészg::�s és a kül��ö- - A túlórákon kívül mi szombathelyi járm(íjavítóban hogv a környező bányába, ahol Í 
zo �pecia�1s . szállftóeszkozoI_<, tette lehetővé a nagy javítási kellett volna elkészíteni. követ, kavicsot kell szállítani, t 
k�s;k, gyartasa; Most _va!1 ke- teljesítményeket? _ kérdez- a vagonokat zárt egységbe so-- >. 
szillofelben náluk peldaul a tük Akik élen,· árnak 

ralják, így kevesebb gond len- f 
cementszállító kocsi prototí- · ne az irányvonatok képzésé- > 
pusa, amellyel ömlesztett ce- - A múlt évekhez képesf vel. Ezzel csökkenteni lehet- S

�
. 

kat ·n u't k n munkako··ru··• A székesfehérvári J'árrmlJ'a-mentet lehet majd szállítani. so ,�v ' a � ,- .ne a nagy állomásokon a va- . 
Nagy számban gyártanak ön- mények. A kocsijavító csar- vítóban öt nagy létszámú bri- g k ta tózkoo•-

· "
d . . 

t > 
"�k felú.itása 3'úníu3ban befe- gád végzi a kocsijavításí mun- ono • r · =1 1 eJe · ; üritös és vasszállító kocsikat •= ,. kál · 11 •- �� • 'i. 

Is. ;eződött. Az üvegtető kedvező · atokat. Ezek alváz- és Az a orn...,i kocsiin==seg � 
látási viszonyokat biztoaít a szekrénylakatosok, bognárok vezetője, Gör!/'ÍD.yi László, azt i_ 

Az idén a székesfehérvári csarnokban. Vzembe helyez- és mázolók, valamint csere- a megállapítást tette, hogy S. Póra Ferene es Zsíros Ferene daruszerelók egy 5 �nnás vll• 
jármtíjavító is nagyobb fel- tünk 3 elektromos kocsiemelő ja\'Ítók. A legjobb eredménye- alaposabban meg kellene voizs- � lamos csigasort szerelnek 
adatokat vállalt magára a ko- berendezést, ami nagyon. meg- ket Nagy Gusztáv bognár bri- gálni a keresztfutások meg- t 
csijavításban, hogy segítse a gyorsította a munkát. A csere- gádja �rte el eddig, ők már szüntetését. Ugyanis gyakran � 
vasút felkészülését az őszi ;avitást mll{14Sabb szlnvon.al- 1 

elnyerték a szocialista brigád megtörténik, hogy a Kisújszál- '>. 
forgalomra. Idei kocsijavítási ra emeltük - válaszolta a ko-- 1 

címet is.. !ásro, Törökszentmiklósra irá- � 
tervük jóval meghaladja a csiosztály vezetője. - Csak 

I 
Júliusban 103,4 százalé- 1 nvíto't vagonok először befut- ( 1 

tavalyit. A múlt év augus.7!1:u- azokon t1 helyeken szervez- kot teljesítettünk és 19 köb- nak Debrecenbe. majd innen i. • 
sában 160 kocsi közéi>- és .fu- tünk túlórát, ahol tirra való- , méter Oli faanyagot éi,itet-

I 
újból vi zafordulnak. Baj az '>. 

tóia\itását végezték el a szé.. ban szükség vcxt. tünk l>e 11 kocsikba - hallat• 1s. hqgy a Szob h;l.tárállomáson � 
k.ei;fehérváriak. Nehezitette a kocs!javítást, ,

1 

tu� :Jam, Gw�ávtól a bognar 
I 

belépó idegen kocsikat soks:z.or � 
hogy a legtöbb javításra kűl- bngad vezetőJétól. - Sokat Debrecenbe kill.dik. ahol meg- ,;_ , 

A t b 361 k · dött kocsit már hónapokkal dolgoztunk, de nem panasz- törtérn·l<: a vagonok mosása, >.  
ugusz us an ocs, ezelőtt leállítcl'tták III Dunántúl J.odhatunk, h_fszen brig6d11nl,- tisztítása, majd innen az út � 

- Az idén augusziu6ban térségében. Ezekről a javítás- I ban az a�krgos__ _ kereset 
j 

hosszas kerülővel a biharke- { ' 
161 kocsit ;avítottunk ki _ ra váró ko<'sikról sok alkat- , Z3�-24'!" fonnt �zott v�t a reszt-e.Jt állomásra vezet. Ha 2 
mondotita Szara· Gé-o a kocs· 

1 rész hiányzott. Pótlásuk sok �u!t h!""4pban ts. l'?IJekez-
1 

F'erenc1,árosban vagy szolno- ,;, 
• � "- ,- , gondot okozott a járműjavító- tunk m,nde'!t �gten.ni, !'0?.Y l;on. elvégeznék az idegen va- � 

l!S�tály . vezet�Je. � . Dolgo- 1 nak. Az alkatrészellátás _ 4 �g�nk reszerol e_loseg,isuk �onok ti.<ztítását. nem volna ;; 
z6i".1'k igen. szep tel3esttmenyt / bár régóta mtíködik a köz- 1 az osz! _ forgalom "1.kRre$ !I'- , s:.>Jiík.ség a felesleges ut.azta- >. 
ayu;totttik, fáradtsagot nem ponti elosztó - nem egyenle- j bonyoltt.ását, 1 t.ásra" · 

,{ 
kímélve végezték a kocsik ;a- tes. Hiány van 20 tonnás áitV- L. J. 

• 
_ is _ -' � 
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A Nemzetközi Den1okratikus Nőszövetséf 
vildf kongresszusa után 

borát nyerjük meg arT"d. h
� Horváth István egy MOTA-típusú fa,rgonca motorjának .idó-

jó munkával. népgazdaságunk-� szakos javításái végzi 

Bár a Nemzetközi Demo'kr� 
ltkus Nőszövetség világkong
resszusa Moszkvában több 
mint ké� hónapja befejezte ta
l!ácskozását, mégis szükséges. 
hogy 'viSSzapillantsunk és kö
vetkeztetéseket vonjunk le ta
pasztalatairól 

A kongresszuson 120 ország 
133 küldöttsége vett részt. Eb
ből 60 küldöttség volt az NON 
tagja. A hatnapos tanácskozá.s
nG k összesen 1400 küldöttje és 
•ok száz megfigyelője volt. A 
magyar nőket 26 tagú delegá
ció képviselte. A kongresszus 
részvevői swcialista, kapitalis
ta. gyarmati. félgyarmati és a 
már függetlenségüket kivívott 
országok asszonyaiból tevődtek 
össze. 

Az összefogás Preje 

Már a kongresszus elót� 
megkezdődött és hat napon át 
folytatódott a barátkozás a 
küldöttek között A kongre.�z• 
szuson elhani,:zot vélemények. 
javaslatok, állásfol(lalások kL 
fejezték. hogy milven hatal
mas erő van a nők öscszefogá
sában. Megmutatta a kongresz
s>.us. hogy a napirendek -. 
amE:"lyek nemcsak a nők. de a 
Világ haladó erőinek óhaját is 
k'fejezték - mennyire vonz-. 
zá► a nőket. hiszen olyan or
szágok küldöttE:"i is ott voltak 
Moszkvában. ahol kockázatos 
a haladásért tenni. dE:" még szót 
err,elni is. 

A kongres";.i:us nápirendjén 
szerepelt· harc " nök íogaiért 
a társadalmon �� c•s '.-•don be• 
lül, harc a békéért, a nemze-

t<;k egyenlöségéért, a gyenne
kek jólétéért és tanuláshoz va
ló jogaikért. A kongresszusnak 
ez a programja forrasztotta 
egységbe a részvevők akaratát. 

Azokban az orsz.ígokban. 
ahol üldözik a haladó gondol
h dású embereket. gyűjtés út
ján teremtették elő a küldöt
tek költségeit. Például ott volt 
1rakból is  a nőküldöttség, ahol 
a hazafiak üldözése, kiYégzése 
abban az időben legvércsebben 
dühöngött. A kongresszust 
megelőző napokban végezték 
ki a nőmozgalom három veze· 
ti! szemé!Yiségét. Ott volt egy 
fiatal szudáni anya is. aki né
hány hónapos csecsemőjével 
vallatta a hosszú utat. hogy ál
lást foglaljon hazája asszonyai
nak nevében a kongresszus ha
tározatai mellett. 

Hosszan lehetne sorolni azo
k� t. akik aldozatok mellett kel
tek útra. hogy részt ,·egyenek 
a tanácskozáson Lelkesen és 
szenvedélyesen mondták el a 
küldöttek. hogvan akarják a 
harcot folytatni haz.o\,iukban a 
kongresszus felhi<•ása szelle
mében. A kínal nőküldöttsé<a 
ki\•ételével valamennvien hit
ték. hogv minden vitfo.s kér
dést meg lehet oldani a tár
g,·aló asztal mellett. és ígérték. 
hogy ezért síkra is szállnak. 

.4.z első női iirhajós 
a kongresszuson 

Felej+hetetlen színfolt.la volt 
a kongresszusnak az első női 
ú�hajós. ra!entl/ÍM Tyeresko
v11 mee:jelenése. Nagy szeretet
tel, viharos ünnepléssel vették 

Ji:örüI. ajándékokkal halmozták 
el. Tyereskova beszamolt úr
utazásáról. Elmondta, hogy lát
ta, milyen gyönyörű a napkelte 
és arra gondolt, kár lenne. ha 
atomlelhő homályosítaná E:'!. 
Az alrikai nőkhöz szólva el
mondta, hogy az ő földjük 1e
lülról nézve szivalakú és szin
te hallotta a függetlenségert 
dobogó szívek ritmusát. BE:'>iZélt 
arról, hogy az európai városok 
milyen szépek ezernyi változó 
fényben. Elképzelte. amint az 
édesanyák a gyermekeik fölé 
hajolnak szeretettel és arra 
gondolt. milyen jó lenne. ha az 
ő űrhajója lenne az az össze
kötő híd. amely az egész v!la
ge,t a békés egymás melle1t 
élés szellemében összekötné. 

Ez a kongresszus felhívja a 
magrar nőket. a magyar vas• 
utas as.<iwnyokat 1s arra. hogy 
teljes szívvel. legjobb tud,,s
sal támogassák azt az ügyet, 
amelyben egységesen álltak ki 
a konin-esi:zu� rénvevói a béke 
megvédéséért. NE:'künk magyar 
n�ek lényegesen jobb a 
helvzetünk. mint sok orszá� 
asszonyainak. Kormányunk: 
szintén a béke megórzé�ére 
tesz erőfeszítéseket. Nem m<>J;
hurcoltatás és rendőrterror vár 
ránk. mint sok a kapitallsta 
vagy gyarmati országokban a 
haladásért küzdő nóre. 

A magyar asszonyok, anyák. 
leányok átéltek már háborút, 
ellenforradalmat. tudják meny
nyj 1;yász. boldogtalanság, 
szenvedés jár a háborúval. Egy 
újabb nukleáris háború még 
szörnyűbb lenne. Feladatunk. 
hc,gy a nők minél nagyobb tá-

és államunk erősítésével részt ';, 
vegyenek a békéért folyó harc. { 
ban, ami E:'lőfeltétele gyerme- -; 
k<;�k. az egész.. nép boldog jö../� 
voJenek. � 

i Bukarest előtt 

Októberben Bt•.karestben ül � 
össze a Szakszervezeti Világ- � 
szcvetség s7.ervezésében a ,; 
Dolgozó Nők 11. Nemzetközi � 
Konferenciája, amely fontos � 
állomás le;z a békeharcban. az , 
antiimperialista mozgalomban. � 
Megvitatják itt a dolgozó nők >. 
speciális problémáit a nemzet- i 
közi hely7.,ei alakulásának tük- � rében. A konferencia célja, ;; 
hogy tovább szilárdítsa a világ � 
munkásságának harci erejét,..i A E:'résítse a nemzetközi s7.akszer- � 
vezeti egységet. S. 

Mint más országban, nálunk: { 
fa az a feladat_ hogy segítsük � 
a konforencia sikerét. A szak- > 
szerve-reti bizottságok és a nő- � 
bizottságok munkálkodjanak a >. 
jobb termelési eredményE:'k el- � 
éréséért. a szállítási elmaradá- 2 
sr,k pótlásáért. Segítsék a � 
munkaverseny szélesítését. a � 
minósé11: javulását. a munkafe„ i 
gyelmet, a szocialista brigád- } 
mozgalom még nagyobb mér- >. 
vü kiterjes:i:tését. A sza kszervc- { 
r.eti munkába minél több nőt ( 
von ianak be. Sz.'\lljanak síkra 2 a nói egyenjogúság érvényesí- S. 
téséért. segítsék a vasutas nők � 
tanulás,t. problémáik megol- , 
dását. Őrködjenek a nőket vé- ) 
dii törvények betartásán. } 

A lehető legtöbbet teg�·ék :i 
azért, hogy a vasutasok, - fér- f 
fiak és nők egyaránt - a lehe- ( 
tö legtöbbet adják a béke meg_ $ 
6r7.ése, szocialista hazánk erő- � A 
sítése érdE:"kében. � 

, 

Tóih Ferencné � 

villamosgép szerelóbrigád tagjai - Galló István és Dutka 
András - ellenőrzik az összeszerelt villamosmotor 

múködését 

torgácsolómühelyben Halállz Ferenc csoporivezetó motor 
forgórén szabályozását végzi 

(Horváth Erika riportja) 



• MAGYAR VASUTAS 1963. SZEPTEMBER H. 

ÁUítsuk vissza az újítómozgalom becsületét -A budapesti igazgatóság statisztikájából 

„Nagyobb megbecsülést az [ szon mégis 4 578 348 forinttal 
élenjáró dolgozóknak adni f emelkedett. Az utóbbi szám 
nem is lehet, mint el�merni azt mutatja. hogy az újítások 
alkotó tevékenységüket, a leg- 1 minősége, bár sokat javult, de 
magasabbra emelni a feltaláló, az újítókban élő lelkesedés 
újítómozgalom zászlaját. Ezt távolról sem csökkent annyi
minden becsül.etes vezető és ra, mint a fáradságos munká
dolgozó erkölcsi kötelességé- jukért megítélt díjazásuk. Pe
nek érezni annyit jelent, mint dig a k iosztott díjak ez évben 
felelós&éget V<iUalni a szocia- már 4 százalékra csökken
lista társadalmn épitéséban." tek. 1963 első félévében már-

Ezek a mondatok 1961-ben I csak átlagosan 3,8 százalékra 
llangzottak el az újítók és fel- kalkulálták az újitók díj,3zá
úrlálók országos tanácskozá- sát. 
sán. Előzőleg az Újítók Lapja 
a MA v újítási helyzetével is Szerezzük vissza 
foglalkozott, a dicséretek mel- ,., , 

I lett igen sok l>írálattal Orszá- az u11tomozga om 
gos méretekben vont mérleget, tekintélyét 
de tanulsága szűkebb körök
ben is intő példaként hang
zott. Ezek után joggal vélhette 
bárki, hogy a tanulságot a bu
dapesti igazgatóságon és a 
Vasúti Főosztály egyes szak
osztályain önkritikusan von
ják le. A valóság mást mutat. 

1963 június végéig a buda
pesti igazg9.tóság területén 612 
újítási javaslatot nyújtottak 
be, s annak 41 százalékát fo
gadták el. Az elfogadott j,9.
vaslatok 91 százalékát beve
zették. Az elért népgazdasági 
haszon több mint 4 millió fo
rint. Az újítók díja a népgaz
dasági h:aszon 4 százalékát 
sem érte el. A statisztika itt 
mé(( nem ér véget. s hogy ,!lz 
előbbi számok mögül a további 
tén,'ek is napvilágra kerül
hessene!<, érdemes néhány kö
rülményt megvizsgálni. 

Félévtizedes javaslatok 
várnak elbírál6sra 

Éves viszonylatban a be
adott Újítások száma 22, az 
elfogadottaké 5 százalékkal 
csökkent. Különösen a vég
rehajtó szolgálatoknál kirívó 
a kép: a II. osztály területén 
24. a III. osztály területén 
30, a IV. osztály területén 
pedig 24 százalékkal csökkent 
1963 I. félévében az újítások 
száma A mozgalom betegsé
gei viszont oly mélyen gyö
kereznek, hogy jelenleg sem
mi biztosíték, hogy ez a visz
szaesés a jövőben nem foko
iódik. 

Kormányrendelet intézke-
dik arról. hogy a beadott újí
tások sorsáról 60 napon be
Wl dönteni keH. Az igazgató
ság területén pedig közel 400 
újítás vár elbírálásra. Mind
ezek 35 százalék-a a külön
böző szakosztályokon vár jobb 
sorsra. Vajoo meddig? 

Az igazgatóságnál és kül
szolgálatoknál elfekvő javas
la lok 36 száz!lléka a II. osz
tályt, 18 százaléka a III. osz
tályt, 27 százaléka a IV. osz
tályt, 15 százaléka az V. osz
tályt, 4 százaléka pedig a 
többi osztályt terheli. Nem 
kevés az 1958-59-ben be
nyújtott elbírálatlan újítások 
száma sem. Csak néhány ada
lék a sok közül: 

Czudor Ferenc. a hatvani 
rendezőpályaudvar dolgozója 
80 142. számú javaslatát a be
tolással k.!lpésolatos baleseti 
lehetőségek elkerüléséről 1958 
augusztusban nyújtotta be, 
azóta sem döntöttek az újítás 
sorsa felől. Az V. osztályhoz 
tartozik az újítás, amely 9015. 
számot kapta és még 1960-ban 
a következő megjegyzéssel 
került a bürokráci.9. útvesztő
jébe: ,.a kísérlet vágányzár 
hiányában nem i:alósítható 
meg". Közel két és fél év 
ajatt valóban nem nyílt lehe
tőség az ú.i ítás kipróbálására? 
Feny1,,2si Ede 1958 decembere 
óta reménykedik. hogy az I/7 
szakosztály eldönti : megvaló
sítható-e a javaslata, vagy 
sem. Sorolhatnánk még a 
példákat. vaskos köteget ten
nének ki. 

Általános gyakorlat, hogy 
alr.-icsonv százalékban állapít
ják meg a díjkulcsot, holott a 
ja\·aslat műszaki kihatása, 
bonyolultsága és a befektetett 
munka indokolná a magasabb 
díjazást. Az ilyen indokolat-
19.n és rosszértelmű takarékos
ságból pedig semmi hasszna a 
népgazdaságnak. 

Úiít6si díi 
- vagy borravaló? 

Egyes gazdasági vezetők 
helytelen szemlélete nagy ká
rokat okoz az újítómozga
lomnak. Hogy lehet az. hogy 
az elmúlt három év alatt nem 
voot9.k senkit f�lelősségre 
azok közül, akik az újítási 
rendeletet megszegték, nem 
hajtották végre a kollégium 
erre vonatkozó határozatát? 
Mert még ma is számosan 
vannak, akik pénzhajhászok
nak tartják az újítóloat. Telje
sen érthetetlen, hogy a buda
pesti igazgatóságon és a Fő
osztály egyes szakosztályain, 
egyébként kiváló vezetők, 
egyre gyengébben vizsgáznak 
az újítómozgalom iránti ma
gatartásból. 

Önkéntelenül adódik a kér
dés - mindenütt rátermett 
emberek bírálják-e el az újí
tásokat'? Biztosított-e minden 
elófeltétele, hoílll újítási eló
adóink a szükséges energiát 
fordítsák az újítások kezelé
sére ? 

Tapasztalatok mutatják: a 
szakvélemények jelentós ré
sze mechanikusan születik. 
Sol-.9.n nem készítenek gazda
sági számítást, amikor erre 
lehetőség lenne és kényelmi 
szempontból. műszaki becslés
sel állapítják meg a megtaka
rítást. Pedig, ha az egysze
mélyi elbírálók a szerződés
kötés előtt megbeszélnék az 
újítóvaJ a javaslat tárgyát, ha 
alaposan megismernék annak 
hasznát, már ritkábban for
dulhatna elő mechanikus, 
szakszerűtlen, sokszor értéken 
aluli elbírálás. És mennyivel 
helyesebb lenne. ha az eluta
sításra ítélt újítások szerzői
nek megmagyaráznák, hogy 
javaslatukban hol tévedtek, 
ha bátoritanák. további újítá
sokra serkentenék őket, 

Az újítási előadók közül 
számosan ötöd, sőt tizedre
szortkén t végzik el ezt a mun
kát. s amire a legkevesebb 
idejük jut, az éppen az újitás. 
Csak két példát a sok közül : 
Kovács Gyóző főintéző a jó
zsefvárosi pályafenntartási fő
nökségen gépügyi előadó, 
r�ÉGÓ előadó, tűzrendészeti 
előadó, a versenyügyek elő
adója, s ötödik reszortként az 
újítások intézése „is" a fel
adata. Szabó Béla műszaki 
főintéző az igazgatóság V. osz
tályán 10 munkakört tölt be. 
Hosszadalmas lenne mind fel
sorolni, de elgondolkoztató: 
tíz feladatköréből mennyi ide
je juthat az újításokra? 

A 7 /1960 (Közlekedési f:rte
sítő 6.) KFM végrehajtási 
utasítása a munk,3köri köte
lességet is meghatározza. A 
rendelet ismeretében joggal 
tehetjük fel a kérdést: mi az, 
ami nem tekinthető munkakö
ri kötelességnek, ha a rende
let szerint minden olyan érté
kes gondolat, ötlet. ami éppen 
a mindennapi kötelező mun
kán túl - rendszerint a sza
bad idő feláldozásával - fo

kozottabb tevékenységet kí
ván és a munkaköri köteles
ség fogalmába kényszerül be
le? 

Hov6 lettek a neves újítók? 

Az igazgatóságon még töb
ben emlékeznek azok nevére, 
akik éveken át jelentős újíiá
sokkal gazdagították a vas
utat, a népgazdaságot. Ezek a 
nevek ma már csak elvétve 
találhatók az újítók között. s 
ha ritkán újítanak is benyúj
tott - szakmai körükhöz tar
tozó - javaslatuk más igaz
gatóság területére szól. 

1961-ben 1756 javaslat érke- Kerestük újítási mozgal-
tett a szolgálati szervekhez, munk betegségének gócait. 
�96-ot fogadtak el, 8 326 933 Nqgyjából megismertük. Vi
!orintot tett ki a népgazdasági szont csakis alaposabb vizsgá
h.'¼Szon. Az újítók mindennek lat. őszinteség es lelkiismeret 

...-4 százalékából részesültek. nyithatja meg a teljes igaz-
1962-ben már 214-l!yel csök-

i
sághoz vezető kapukat. Meny

kent a benyújtott újítá�ok ny_ivel jobb lenne, ha � . y�sút 
gzáma, a népgazdasági ha- mmden szervénél az uJ1táso-

kért felelős személyek végre 
népgazdasági szinten gondol
kodnának. A mi vezetőink és 
dolgozóink, már számosan be
bizonyították: képesek meg
birkózni a legnagyobb fel
adatokkal. Miért ne lennének 
képesek az újítómozgalom be
csületének helyrállítására. 
Nem elégséges az újítók moz
galmának áltálános, globáJjs 
támogatás.a. Az igazi segítsé
get az jelenti az újítónak és 
a népgazdaságnak egyaránt, 
ha a megfelelő újítást huza
vona nélkül elfogadják, beve
zetik érdem szerint díjazzák 
és mindenütt. ahol arra lehe
tőség van, elterjesztik. 

Nem vigasztalhatjuk ma
gunkat azzal: a Főosztály ál
tal kibocsátott általános újí
tási feladatterv is revízióra 
szorul. hogy sok esetben 
mérnöki képességet is meg
haJ.9.dó feladatokat tartalmaz. 
Még kevésbé nyugtathat meg 
bennünket, hogy más igazga
tóságon, mi több a Főosztályon 
sem különb az újítások ügy
intézésének, elbírálásának 
helyzete. Mint ahogy már a 
kollégium határozata. s szá
mos más határozat és rendel
kezés próbálkozott az egyre 
ellapasodóbb újítómozgal
munk védelmére kelni, ideje 
már, ho!!v a papírra vetett 
gondolatok végre megvalósul
janak. 

Várkúti Miklós 

Néhány gondolat a tél i  fe lkészülésről 
Az 1962�3. évi rendkívül csúcsforgalomra, a Gazdasági I bizakodottakl�á, m� ell;nőr

zord időjárás megzavarta a Bizottság az építőiparhoz ha- zések alkalmaval arrol gyoződ• 
népgazdaság fejlődési ütemét. sonlóan, rendkívüli túlórakere- 1 tünk meg, hogy 
Az áruszállításban is nagy_ tet engedélyezett. a rendelkezéseket sok he
mérvű lemaradást . _o�ozott.

1 
A túlórák engedélyezése 

I 

lyen hlányo�an hajtották 
Most, a nunden «;ddigi�él na- különösen a járműjavító- vegre. 
gyobb forgalmat- Jelentő iparban nemegyszer a A baleseti jegyzökönyvek 

őszi forgalommal egyidó-
1 

munkaügyi törvények alapján megállapítható, hogy 
ben kell megtennünk az megszegéséhez vezetett. számos baleset elóidézóje a 
előkészületeket a téli for. Például a szolnoki járműjavító tér�1;gvilá�tás elégtel�sége. 

galomra, VII. osztályán egyes egészség- A h1anyo_ssagok megszunteté-
hogy a tavalyihoz hasonló idő- re ártalmas munkakörben _ se érdeke�en a gazdasági_ v� 
járás sem okozhasson hasonló csökkentett munkaidőben fog- zetők_nek es szaksze:"'.ezeti .:1>1-
termelési és szállítási kiesést. lalkoztatott dolgozók részére zottsagoknak az. �dd1gmél töb-

A télre való felkészülés az _ elrendelték a vasárnapi mű- b�t _k:ll tenmük . . A baleset 
eddigieknél sokkal nagyobb szakot annak ellenére, hogy a v,�sgalasával megb'Z?tt . �
erőfeszítést kíván, ha figye- törvényes rendelkezések ezt mélyek helyese;1 allap�tJák 
lembe vesszük, hogy az ősz fo- szigorúan tiltják. Helyes mun- me� a baleset elofordulásanak 
lyamán átlagosan 3,4 száza- kaszervezéssel az ilyen hibák okat, de 
lékkal több árut kell elszállí- megszüntethetők, de ugyanal<- elmarad a veszélyforrások 
tanunk, mint az elmúlt év azo- kor a mulasztást elkövet-Ok fe- megszüntetése. 
nos időszakában. lelősségre vonásával is bizt.o- Sokszor nem is a beruházási 

sítani kell hasonló esetek elö-

1 

összegek hiánya, hanem a karNem volt átmeneti időszak fordulásának megakadályozá- bantartás elhanyagolása az, 
sát. ami a kifogás tárgyát képezi A nehézségeket fokozza, Az őszi-téli forgalom sikeres 1 

(égők cseréje és tisztítása). hogy nem volt elegendő felké- lebonyolítása érdekében szá- Vontatottan halad a hiányzó, szülési idő az őszi forgalomra mos műszaki és szervezési in- törött ablaküvegek pótlása is. Hiszen már április és május tézkedést foganatosítottak, kühónapban olyan mérvű szállí- lönös tekintettel a balesetel, tási igény merült fel, mely-
nek kielégítése csak nagy erő- megelőzésére, a biztonságos 
feszítések árán volt lehetséges. és egészséges munkakörülmé-

Miután nyilvánvalóvá vált, nyek biztosítására. Az intéz
hogy az idén nem lesz átmenet, kedések kiadása annál is ín
felkészülési időszak az őszi kább nem tehet bennünket el-

Tegyenek meg minden 
lehetőt 

]!�!t
 
1����m:����r ] Nem m.ind arany, ami fénylik 

Fokozott gondot kell fordí
tani a talajegyenetlenségek 
megszüntetésére, a botlást elő
idéző okok kiküszöbölésére. 
Ezek különösen akkor jelen
tenek veszélyt, amikor a hó 
elfedi a gödröket, buckákat, 
szétszórtan heverő tárgyakat. 
Záhony állomás széles rende
zőjében például a 62-75. sz. 
vágányok közei tele vannak 
szeméttel, hulladékokkal. Sze
ged-Rókus állomás békéscsa
bai végén a kihúzóvágáhy mel
lé nem építettek padkát, még 
ma is gödrök akadályozzák a 
biztonságos közlekedést. A 
hiányok felszámolására ezúton 
is felhívjuk a figyelmet. 

irtunk arról, hogy Mezöh.íd
vég állomás lalotanyájában 
nincs lehetóSége az oda érkezó 
Veszprém-külllói vonatsze-
11iélyzetnek étel-melegítésre. 
Azóta sem történt semmi, pe
dig kérésük mindössze egy 
szerény villanyrezsó. Remél
jük többször nem ke!l foglal-
koznunk az esettei. B, K. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivr.talos Lapból a szak$zer

vezetl bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk, 

3C, számból: 12135C/19613. J/3. Sza• 
bad szombatok tartása kétheten
ként az épltésl és pályafenntar
tási szak.szolgálatoknál. 

35. számtól; 123216/1963. 1/1. 
Belső Ellenórzési Ut.asitás. 

Több mint egy éve üzemben 
van már a Déli pályaudvar új 
felvételi épülete. A szép, tet
szetős külsó azonban árnyékot 
is takar. 

Az elmúlt évben a légkondi
cionáló szerkezet még nem 
működött. Az idei nyárra 
ugyan elkészült, de nem tölti 
be feladatát. A friss levegó 
helyett huzatot okoz. Félő, 
hogy a fűtés gyengesége miatt 
ugyanannyit szenvednek a té
len a hidegtől, mint nyáron a 
melegtől. Az alagsori pénztá
rakban semmilyen szellőzési 
lehetóség nincs. A kért ventil-

Gyógyfürdők igénybevetele 
üdülés vagy szabadság ideién 

látorok még a mai napig sem 
érkeztek meg. 

Az új épület körüli aszfal
tozás nem sikerült. Már az el
ső nagyobb esők után az uta
sok bokáig érő vízben jártak, 
s emellett a víz az épületbe is 
befolyik. 

A régi épületben folyó át
alakítások még nem készültek 
el. Az itt elhelyezett 6 sze
mélypénztiírra úgy látszik nem 
is lesz szükség. Javasoljuk, 
hogy az egyik oldalról ren
dezzenek be ruhatárat, a má
sik oldalon pedig felvilágosító 
irodát. Egy helyiséget a szak
szervezeti góckönyvtár részére 
kértünk, de kérésünket eluta
sították és a helyiséget az 
Utasellátó 11. számú kiren
deltségének adták át haszná
latra, pedig eddig is sokkal 

A téli felkészüléssel kapcso
latos feladatokról a megyei bi
zottságokon keresztül a szak
szervezeti bizottságokat koráb
ban már tájékoztattuk. A he
lyi mozgalmi szervek feladata, 
hogy a szolgálati vezetőkkel 
együttesen - az elmúlt téli ta• 
pasztalatok hasznosításával -

tegyék meg mindazokat a 
múszakl és szervezési in
tézkedéseket, amelyek eló
segftlk az őszi-téli forga
lom zavartalan lebonyolí-

tását. 

A gyógyhelyeken történ6 
üdülés a dolgozók egészségé
nek megóvására a megbetege
dés megelőzésére szolgál úgy, 
hogy a gyógyhely fürdőjének 
szükséges gyógytényezőit 

jobb körülmények között volt, Segítsék az '!el�?teles" dol
az Utasellátó, mint a dolgozók goz?kat a felkeszul�sben, ne

az üdűlője{/1/ kiadásánál hívják I kulturális igényeit szolgáló velJék óket a h�Jytállásra, te-
fel az ilyen helyekre beutalt 

\ 
kö tár j gyenek meg_ nunden telhetőt 

dolgozók figyelmét a követen-
nyv • a dolgozókrol való gondosk<>-

dó szabályok betartására. Fold István I dás jegyében. 
K. L. szb-titkár Takács József 

igénybe veszik. A gyógyté- v.v,v--,,.,.,..,.,,.,, • ..,...,._� • .,.,,__, • .,,.,, • .,.,,_.,.,._,,,.,_.,.,,.-nv.,,....,.,,.,,.v.v,,,..,,.-.,,_..,..., • .,.,, • ..,.,.,.,.,..,,.,..-.u,,,,.,._-,.,,,.. • ...,..,.,,,......,. 

nyezők igénybevételéhez a 
szolgálati (nyilvántartó) főnök
ségen orvosi javaslatra kiállí
tott fürdöutalványra van szük
ség. Sok dolgozó a gyógyhely 
üdülőjébe való megérkezéskor 
tudja meg, hogy a gyógyfürdő 
igénybevételéhez szükséges 
fürdőutalványok kiállítását 
szc,Jgálati (nyilvántartó) fónök
ségétől nem kérte. Az ezzel 
kapcsolatos teendőkről az aláb
bi tájékoztatást adjuk: 

A gyógyfürdőket a dolgozók 
csak szakorvos javaslata alap
ján vehetik igénybe. A szakor
i,osi javaslatra a dolgozó szol
gálati főnöksége fi/.rdőutal
ványt á!Zít ki. A Gyógyfürdő 
Vállalat a fürdőutalványra díj
mentesen szolgáltatja ki azt a 
gyógytényezőt, amelyet a szol
gálati főnökség ügyintézője az 
orvos javaslata alapján a für
d6utalványra rávezet. 

Minden dolgozó, aki olyan 
helyen üdül vagy tölti a sza
badságát, ahol gyógyfürdő van, 
a gyógyfürdőt díjmentesen 
csak akkor veheti igénybe, ha 
orvosi javaslat alapján a szol
gálati főnökségtől magával vi
szi a fürdőutalványokat. Más 
szolgálati fónökség semmi kö
riilmények között sem állíthat 
ki fürdóutalványt. Ezért a für

Zalagyömró vasúti megálló
helyen még mindig sötétség 
uralkodik. me-rt állitólag az 
EDASZ és a MAV között va
Zami bürokratiku1 ellentét 
van, ami miatt a vállalat nem 

kapcsolja be a villanyt. Az 
egyet 11em értés -nem lehet 
akadálya annak, hogy az uta
sdk és vasutasok ne élvezzék 
a kultúrát jelentő fényt - ír
ja levelében Bognár Károly. 

Kazincbarcikán nagy öröm
mel vették tudomásul a MAV
telep lakói a vízvezetékek fel
szerelését. Rövidesen sor ke
rül a felszedett járdák és a 
kerítések helyreállítására is. 
örömmel vették át a pálya
fenntartási dolgozók az új 
fürdőhelyiséget - írja levelé
ben Behán Rózsa levelez.S -, 
de szóváteszi, hogy tovabbi 
járdaépítésre és a házak tata
rozására is mielóbb módot 
kellene találni. 

* 

dőutalványt a biztosított eluta- A vác-aszódi vonalon köz
zása előtt állíttassa ki és vigye lekedó személyvonat szerelvé
magával. Nem elég tehát, ha a nye már huzamos idő óta 3 
sz:.korvosl javaslat a dolgozó- személykocsiból fs 1 kaZauzko
rál van, mert erre a Gyógy_ csiból áll. A zsúfoltság mel
fürdó Vállalat nem adhat lehe- lett azt Is szóvá teszik az uta.. 
tóséget a gyó�yfürdő díjmentes 

I 
sok. hor,11 a kocsikon egy-egu 

lgénybevételere. a blak ki van törve, amelynek 
A szolgálati főnökségek és a I pótlására hónapok óta: nem 

szakszervezeti bizottságok a 
I 

került &Or. 
felesleges kellemetlenségek el- * 

kerülése végett a szabadság és Nem válik dicsőségére Alsó-

örs állomás utasellátó üzemé
nek. hogy a fénycsővilágítást 
bevonó pókháló már szinte 
dekorációnak hat. Nem hin
nénk, hogy ne akadna. akinek 
kötelessége volna ennek eltá
volítása - írja Bognár Ká
roly TapolcáróL 

* 

Dicséretet érdemelnek Sze
csódi Sándor mozdonyvezetö 
és Vörösházi Ferenc fűtök. a 
veszprém-külsói fűtóház dol

gozói, akik példásan tisztán
tartott mozdon11yal utaznak. A 

375-1031-es gépjwkön leg
többször a javítást is maguk 
végzik el - írja Kiss Lajos 
alsóőrsi levelez 'ink. 

* 

A Békéscsabai Pályafenn
tartási Fönökség 258 dolgozó
ja 41 újítással járul hozzá az 
éves tervek sikeres teljesíté
séhez, - írja Boldizsár Gyula. 
- A szakaszok közötti ver
seny Is a jobb eredmények el
érését célozza. A békéscsabai 
és gyomai híd átadásával a 
lassú jelek megszűntek, a szál
lítások üteme meggyorsult. 

* 

Nagy Dezső Miskolcról szó
vá teszi, hogy a Miskolc-Haj
dúszoboszló között vasárna
ponként közlekedő fürdővo
natra a Vásárosnaményból 
utazókna1c Nyíree:vházán csak 
13 perc áll tendelkezésre az 
átszállásra. Nemegyszer meg-

esik, hogy a nyíregyházi be
járati jelzőnél 10-12 percig 
áll a vonat, s emiatt lekésik a 
csatlakozást. 

* 

A Hámán Kató fútöház fó,. 
nöksége a mozgalmi szervek• 
kel együtt kidolgozta a moz
donyszemélyzet. a mozdonyfel
vigyázók, lakatosok és műve• 
zetók egyéni cérikitűzéseit. Ezt 
a dolgozókkal aktívaértekezle
ten megvitatták. A dolgozók 
válZalásai közt többek 7cözött 
szerepel, hogy a személyzet
hiányt a fordán kívül vállalt 
töb bktszolgálattal kívánj� 
leküzdeni. Például fűtóhián11 
esetén két mozdonyvezetó 
együtt vállal szolgálatot - ír
ja levelében Felvégi Istvá.11 
szb-elnök. 

* 

Két hétig a várpalotai üze
mi konyháról kaptuk az ebé
det - írja Veszprémból Nagy 
Katalin bizalmi. - Csak a di
cséret hangján tudunk szólni 
az ízletes ételekről. Különösen 
jól esett, hogy amikor az étel
szállító autó elromlott. a vár
palotaiak módot találtak az 
ebéd helyszínre szállítására is. 
Miért nem ilyen a veszprém
külsói fűtőház konyhája. ahon
nan általában az ételt kap, 
juk? 

* 

Az idén már harmaiúzor teZ. 
jesitette a szocialista brigád 
feltéteT.eit a balatonkenesei V. 
sz. pályamesteri ,zakasz 12 
tagú brigádja - írja levelében 
Takn.c.• Zoltán. - A l::rlgád 
ta111ai közül sokan bekapc.!o
lódtak az újító-mozgalomba, 



1183. SZEPTEMBER 14. 
MAGYAR VASUTAS 

C S E H S Z L O VÁ K I A I 
J E G Y Z E T E K  

Egy fiatal üzemgazdász Milyen előnyökkel jár a vasbetonaljak alkalmazása 
A vasúti pályák építésénél, 1 árat, a beépítési költséget, a I A fenntartási költségeket 

a sínek alátámasztására fa- 1 talpfa élettartamát és a fenn- ma még nem tudják a !a-, 
aljat. talp:fát alkalmaztak és tartási költséget vették figye- illetve vasbetonaljas pályákra 
nagyrészt alkalmaznak ma

. 
is ,

1 

lembe a szakemberek. A be- vonatkozóan külön-külön ki• 
a vasutak. A faaljak rövid szerzési árakat vizsgálva egy mutatni. A megfigyelések 
életúek voltak, 10-12 év alatt faalj ára 297 Ft, egy beton- azonban arra engednek követ-

BUDAPEST-B RAT IS LAVA 
Bratislava felé utazva, 

Sturovo határállomásO!n taláil
koztam először csehszlováik 
vasutasokkal. Allandóaln. ezen 
a vonalon teljesftenelk szolgá
latot és az évek folyamán túr
hetöen elsajátították a magyar 
nyelvet. 

Egyikükkel beszédbe ele
gyedtem. Középkorú, alacsony 
férfi már a felszabadulás 
elótt is a vasútnál volt. 

- Fecske cigarettája van ? -
ké1uezA.e. 

Megkínáltam. Belémkarolt. 
- Jöjjön! 
Bevezetett a restibe. Két po

):uiir pivót rendelt. 
:E:lvezettel kortyolgattam a 

világhírú csehszlovák sört, új• 
donsült barátom elégedetten 
eregette a „jó erős" Fecske. 
cigaretta füstjét. Ez azon sze
rencsés esetek egyike, amikor 
a vendég elégedett a vendég
látóval és fordítva. 

BRATISLAVA-PRÁGA 
Kényelmesen ringatóztan1 a 

Hungária-expressz puha ülé
sén, utitársaim csehek voltak. 
Termetes kalauz kérte a je
gyeket. Szomszé<djaim nem 
tudták, hogy a nemzetlközi ex
pTesszvona.tokra csa'k hely
jeggyel sza':!.ad felszállni. A 
kalauz udvariasan közölte, 
hogy erert bizony bírságot 
kénytelen. kiróni az utasokra. 
Az utasok udvariasan közöl
tek, hogy nem fizetnek, mivel 
a vonatra nincs kiírva, hogy 
e ak helyjeggyel szállítja az 
utasokat és így ők nem hibá
saik. 

Mintegy tíz percig vitatkoz
tak. A kalauz is, az utasok is 
son-a felsorakoztatták érveiJket 
- ám mindez csupán '.kedélyes 
bes?.élgetésnek: tűn1, Egyetlen 
indulatos, vagy hangos szó 
nem hagyta el a vitatkozó fe
lek száját, nem sorakoztatták 

fel egymás rokonait - és vé
gezetül az utasok fizettek. 

Majd - és ekkor káprázott 
a szemem igazán -, kezet 
nyújtottak a kalauznak, és 
megköszönték, amiért ,,figyel
meztette" őket, így legalább 
leg'közele'bb már tudják, mi
hez tartsák ma,gukat. 

BRNO-BRATISLAVA 
Ismét az élet igazolta, hogy 

minden régi vicc a valóság
ból gyökerezett. 

Egyedül ültem a vasúti fül
kében. Bőröndjeivel birkózó 
fiatalember nyitotta rám az 
ajtót. Németül megkérdezte, 
szabad� leü.l.m. Németül nem 
tudok -, angolul feleltem: tes,. 
sék. A fiatalember franciával 
próbálkozik. CSE!kély orosz tu
dásorna t elővéve szólok r.é
há.ny s:r;ót. hátha ezt megérti. 
Valamit ért belőle, szlovákul 
felel, ek'.ltor én nézek rá értet
lenül . . . .  

Ezek után hallgatásba bur
kolóztunk, míg az egyik éles 
kamyarban utitársam fekete 
kézitáskája a csomagtartóból a 
földre nem huppant. 

- A csuda vigye el! - szó
lalt meg a fiatalember ízes 
magyarsággal és szomo,rúan 
nézt.e a s-z.étny,1t kézi táskából 
kihU:Hott apróságokat. 

Leguggoltam és segítettem 
az a<próságok összeszedésében. 
Hálásan nézett rám, majd 
miután a táskát lezárta, min
den angol tudását összegyi!jtve 
meg.szólalt: 

Szeged állomás üzemgazda
sági csoportján belül a keres
kedelmi t.ervtényezőkklel Szol
dán Sarolta. főtiszt foglalko
zik. Az ő érdeme, ha az ada

tok idejében összefutnak, 
mert személyesen keresi fel a 
szolgálati helyeket s lanka
datlan buzgalomm·al szedi ösz
sze a hiányzó tételeket. 

elk?l'hadtak. Ezért k�bb aljé 192,25 Ft. 1 keztetni. hogy 
olaios, kátrányos keverékkel I A be ' 'tés' köl • kk 1 telítették a talpfálkat. lgy „ e.1>1 1 tsege e I a beton.alja8 pálya fenn• 
élettartamuk megduplázódott. eg�U';éve egy lefektetett tartási költséget alaello-

A század.forduló elején a '

1 

faalJ a�� 348•15, � be- nyabbak. 
vasutak pályaépítő sz.akembe- tonalJe 263,33 fonnt. 
reinek figyelme már a vasbe- Az abak élettartamát vizs- A vasbetonaljak gazdasá-
ton felé fordult. Az olasz vas- gálva is a betonalj javára bil- gossága mellett szólnak a kö• 
utak 1900-ban, Amerikában len a mérleg. A vasutak vetkező számok is: vonalain-
1902-ben fogtak hozzá a ki- ugyanis több évtizedes ta- kon évente 500 kilométer vá-
sérletezéshez. pasztalat alapján a faaljak gáinyt építenek át. Ehhez 

1908-ban a magyar vas• élettartamát 25 évben állapí· 1 700 OOO talpfára van smkség. 
utalmál is elkezdődtek a tották meg. A vasbetonaljak I Ha az 500 km hosszban végig 

kísérletek. é!ettaryam� ennek a duplája. 1 beton.aljat használnának, ez 
A vasbetonaljak nagyobb ará- '.l\z el?feszatett a!Jaké ezt ,s évi 60 millió forint megtaka• 

· · .,., á "" z Jelentősen mewialadJa. A be-
, 

. . eh nyu gyar..as ra a.zon,.,..n - a 
tonaljaknál haszmált fabetétek ntást er�ényezne. Ha -

:�tt ����
á

�� -.be:
i
:;t:: élettartamát 25 évre becsülik hez hozzaadjuk, hogy a 700 OOO 

rá hazánkban. a szakemberek. A tapasztala-
1 

faalj behozatala 2,5 millió 
tok azt bizonyítják, hogy a dollárba kerül, még inkább 

Az eltelt félévszázad alatt geo-rendszerű sín.lelcötéseknél mutatkozá,k a · vasbetonaljak. a vasbetonalj alakjának és a 
silne!k leerősitésének nagyon a fa-betétek nincsenek olyan 

I 
alkalmazásának garoaság0&o 

sok formájával kísérleteztek a igényeklllek alávetve. sága. 
világ vasutain. Hazánkban a 
gerenda alakú, fabetétes vas-
betonalj került beveretésre. 

Szoldán Sarolta szereti a A vasbetonalja.k a.lkalma- A MENEKÜLŐ NYÁR 
munkáját. Emellett azanba.n zásában a lUAV úttörő• 
jut ideje arra is, ho(l!I magát munkái végzett. 

képezze. Forgalmi technikum- A gyártásban kiváló eredmé
nyeket ért el a magyar ipar is. 1 ban é11ettségizett, tisztképző Hazám-kbam. az első korszeri'í ! 

tanfolyamot végzett s most előfeszített vasbetonaljgyár 
másodéves az Spitőipari és 1959-ben Lábatlanban kezöte 

meg működését. Azóta a maKözlekedési Műszaki Egyet.em gya.r ipar 10 betonaljgyárat . 
level.ező tagozatán. Üzemmér- exportáJ.t. A vasbetonaljak 
nökn.ek készül. Szegedről hár• iránt megnövekedett nagy ér· ' 
man kezdték el az egyetemi claklódésre való tekintettel a 1 

tanulmán•", s egyedül 6 nem közelmúltban Alsózsolcán új, 1 
H' korszerü vasbetonaljgyárat 

morzsol,ódott le. Bízik abban, helyeztek: üzembe. 

Mint elfáradt ökörcsorda 
ereszkedik le a. köd a földre, 
A szél akár a pásztor bárányait 
a felhőket terelgeti össze. 

A fák mint szótlan szerelmespárok 
ágaikat ös.szedugják a csöndbe. 
Esik az eső, lemossa ruháikat, 
a. földre hulló levél - a fá.k könnye. 

hogy neki sikerülni foa. Ezek után röviden Vizsgál· - ,,TenJc:iu"' • · • juk meg, milyen gazdasági 
- Nem tesz semmit, ront- Ahogy szoraalmát, a.kara.t- előnyökkel jár a vas.betonal-

A nyár, mint megria.d.t - felind,u.lt 
farkasok elől - a védtelen őz, 
menekül, bukdácsol, addig .szalad, 
a.míg utol nem éri az ősz. 

tom, 1™1-0i/OTUI 3em éf-demes erejét ismerjük, mi is bizunk jak aJka1maziá5a? 
megköszönni . • • benne. A gazdaságosság vizsgáiatá• Loöel Gyula 

Nevetv-e mutatkoztu:nllt be Dr. B. Gy. nál négy tényezőt, a beszerzési aegédmunkás 
egyunásnak. �, .. 1,,,,,n,,.,u,.•A,,1/'l"�v.Jvil'.,,,..,,vA.U\•IU,/('JI\U\.•�-������A.ll,lt'�"A,U.��,.,.,.�·A.W,.·�·���·�/'1,,1;1'1'"A61\•,..,,._,.,,.,,.,,,.....,..."vr-

..... f. 
BRAT I S LAVA-KOMAROM ? 

A helybeliek „csa,l,!óJoozi ex- ? 
rnessz''-nevc titulálják a piros 2 motoros szerelvényt, amelynek � 
utasai többségül<,ben sz1ovákiai � 

„ En m,;r vasutas va,r11ok11 magyarok. sz1oválk és cseh szó i 
�

j 
.,, :s,· keveredik itt a magyan,a,1, a � 

kalauzok szlová�-ul felelnek, :,  

A SVJD VASUfASSZAKSZBRVBZBf 
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és ezért a szaksrervezeti bizottságok tagjait - amennyiben 
bérveszteség éri őlket -, kártalanítják. A =kszervezeti c.!o
po,<tok vezetősége 5-7 ta.gbót áll és az eseten.kénti IIU.Ullkakra 
- például a mun kaidőre vonatkozó javaslatok kidolgozásá
nál - _külön-blz.ottsagot ho,mEµC .l�tre. A.z ala.lll!z.abá!Y értelmé· 
ben a szakszervezeti alapszervezetekben negyedévenként tat
tam.aJc ta.ggyúléooket. Erek lá�tottsága - mirut ahogy azt nem 
egy helyen elmondtálk - nem a legjobb. Sokakat sziven üt. ha. hírét 

.,eszik, hogy i•alamelYik á!lo
má•on egy dolgozó 10 vagy 
20 évi szolgálat után elhagy• 
;a. a vasutat. 

Azoknak. a.kik aggódnak a 
vasút jövőjéért és nem látna.le 
kiutat az utánpótlást illetően, 
elmondom az alábbi kis tör

ténetet. 
A napokban az Vttörövasú· 

ton utaztam. Amint vonatunk 
Ságvári-liget felé közeledett, 
messziről észrevettem a ka
nyarban egy kis vasutast. aki 
mozdulatlan i,igyázzban állt a 
váltó mellett. A szeme sem 
rebbent. Allt feszesen, mint a 
kötelességteljesítés élő szobra. 

Miután átállította a váltót, 
nem álltam meg. hogy meg ne 
kérdezzem: 

hogy mikor indul a vonat, ? S véd.ország lakóinak száma 7,5 millió körül van. A dol
magyarul váiJasrolnak, hogy � gozók száma 4 millióra tehet.15. Ezek közül kb. 800 OOO a ma• 
mikotTa érke'Lik a csehszlová- � gánalkalmazott, 3,2 millió a bérből és fiz.etésből élő dolgozó. 
kiai Komáromba. ( A. fi.zi.kai dolgozók aránys2Jáma 63 százalék. A ml1sodik vi-

Mointegy húsz perccel az in- { !�ború óta Svédországban nagyon kevm a llUll1kalléil.
dulás előtt betelepedett az °? kül,. 
egVik kocsiba egy öttagú csa· l A szakszervezetek befolyása jelentős, amit a szervezett 
lád - anya négy gyermekével. �  munkások aránya is Jgarol. A fizikai dolgozók 80 százaléka 
A.hogy közeledett az indulás " szervezett, de a bányászatban és a gyáraikban a 90 százalé
ideje úgy váltak mind nyug- � kot is meghaladja a szervezettség. Az értelmiségieknek nem 
tala�bbá. Két�három perccel � egészen 70 százaléka tagja valamelyik szakszervezetnek. A 
az indulás előtt az anya fel- { fizikai dolgozók szakszervezetei a svéd Szakszervezeti Sző.. 
u!(rott, mind a négy gyerek ke· ? vetségben tömörülnek. Az értelmiségiek több szövetségre,ri, 
zébe egy-eg_v csomagot nyo- � melyek közül a legfontosabb a Fizet.ett Alkalmazottak Koz
mott és nagy igye'kezette1 led'e- � ponti Szervezete, 420 OOO taggal, 
lé nyomultak a vonatról. Az � A svéd Szakszerve.zeti- Szövetség központjához tartozó 
édesanya egyenként szedeget- � szakszervezetek többsége az Iparági szervezkedés alapján áll. 
te le a gyermekeket és a CS<r ?.  Ez látszik megvalósulni ott is, ahol ma még a szakmai szer
mago'kat, amikor az állomás- )  vezkedés áll fenn. Ez annál inkább így van, mert a svéd 
épület v� sebesen bu'kdá- !<e Szakszervezeti Szövetség erős befolyással rendelkezik és bár 
cwló. fekete kalapos férfiú ? az egyes szakmai szervezeteik: eléggé önállóa:k, a szövetség 
tűnt fel . A vasutas már jelző- ) "' befolyását és az elképzeléseít mégis rendszerint érvényesí
tá1·csáját emelte, amiikor az � teni tudja - Ugye, vasutas aka.rsz anva megra)!adta a csomal'.o- [ 

l,enni, őcst? kat. visszatette a kocsi'ba. fel- �  A svéd vasutasok szakszervezete 
Önérzetesen igazitott hely- tuS'Zlkolta a ITT>erekelket, majd � 

re: a kalapos férfit me�á'I'Va, fel- $ A svéd vasutasok szakszervezetét 1899-ben alap{tottá.k te-
- Sn már az vagyok! - s lépett a már induló vonatra. ! hát az egyik legrégibb szakszervezet Svédországban. E�ek 

ezzel még kackiásabbra iga- A nagy sürgés-forgás olkát, 1 megfelelően nagy tradíciójú, az egyik legerőseb� . befolyással 
zította aranyszóke fején a az anya és a verejtékét törlő. f rendelkező nagy taglétszámú szakszervezet. Tag:,atnak száma 
hetyke kis sapkát, végigsimi- bocsánatkérően pislogó férfiú � 57 OOO, ami svéd viszonylatban az egy szakszervezethez tar
tott zubbonyán és komoly, heves perpatvarából tudtuk $ tozók számát illetően jelentős. A vasutasszakszervezet is az 
megfontolt léptekkel ment to· meg. /C iparági szervezkedés elvét iköveti, kivételt képez né!hány ma-
t1ább, szolgálatot teljesíteni. A • lád t

j 
� gasabb állású hivatalnok, vezető, mint például állomás.főnö-z 

t�r�
z 

�ni t:'eneérk��g � kök, az igazgatóság vezetői, osztályvezetői stb. Ilyenformán Górócz Györgyné 
üzemmérnök 

Budapest-Kelenföld 
� uz e��b� t:z
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n � egy közös szakszervezetben vannak a forgalmi, pályafenntar-s pu · · ·• { bási, vontatási stb. dolgozók. A szakszervezethez tartoznak a 
(földes) :; jármújavítók, vasúti műhelyek dolgozói is. 

Kéthetenkénti szabad szombatok tartása 

� A va.sutasszakszervezet magában tömör.ti a. vasutasok 94 

} száza.lék.át, ami a svédországi viszonyok iközött az egyik leg
� magasabb szervezettséget jelenti. A tagsági díj a .fizetések 
l mintegy 1,5-2 százalékát teszi ki, melyet a bér,ból levonnak. 

az építési és pályafenntartási szakszolgá latoknál { !;r�e�:�
0
��f!�!��

z

1e:
i 
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r
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{ díjfizetési készség 100 százalékos, de a szakszervezet veze-

A Hivatalos Lap 34. számá- a) a szabad szombatok kö- 1 tői a bizalmiak útján nem tudnak rendszeresen érintkezni a 
ban rendelet jelent meg a sza- zötti szombat munkaideje 6 � tagsággal. Ez a rendszer az önkéntesség elvét Is sérteni lát
bad szombatok tartásáról az óránál kevesebb nem lehet; � szi_k, bár :32-t _mon_dják, hogy „csa� attól

. 
vonják le a tagdíjat, 

építési és pályafenntartási b) a hétfői munka.idő 8 őrá- :;. aki a belepés1 nyilatkozaJot onken,: alá�. 
szakszolgálat külszolgálati nál kevesebb nem lehet · ?: A szakszervezet l.egfobb vezeto testulet.e a kcngresszus, 
szerveinél, valamint a távköz- ) bad b t ' 1 "tti � mely úgynevezett szakszervezeti tanácsot Yálaszt (nem tévesz
lö és biztosítóberendezési szal,- pé�te: �nka�c;' 8�

5 ó;á':uu, � ten<!ó össze a mí SZOT-unkk.1::l, ez _egy szakm�ra vonatkozó 
szolgálat építési részlegeinél. kevesebb nem lehet és 16 őrá- � tana.cs, m;elv megfelel a mi kozponti_ v_ezet5ségunknek), a �

-
A korábbi vonatkozó rende- ná.l korábban nem fejezhető l nács pedig a szakszervezet végrehaJtó bizottságát választia 

fetet az Építésügyi Miniszté- be. � meg. A végrehajt� bizottság a központ� dolg�- 18 függet-
rium utasításának figyelembe- . . . � lenített szervezobol áll, melynek vezetőJe az elnök. (Megje-
vételével a következők szerint Azokon a Vldekt munkahe- s ayezzük, hogy nálunk 3-szor a.nnvi tll,{lra. 28 a. központban 
0 . d 't'ák.: l 

lyeken, ahol a menetrend a ; függetlenített munkatárs.) 10 osi J fenti irányelvektől eltérő mun- � 
A szabad szombat miatt ki- kabeosztást tesz indokolttá az f A svéd vasutasok szakszervezetének jelenl.eg 260 helyi 

esett munkaidőt a szabad I eltérést - a szakszervezet :ne- � csoport:,a, tehát szakszervezeti bizottsága 1:a.n. Jelenleg azt 
szombatot megelőző idöszak I gyei bizottságával egyetértés- � tervev.ik, hogy a kisebb helyi csoportokat összevonják és füg
alatt kell ledolgozni a követ- \ ben - az igazgatóság engedé- l;, getlenített szervezőket állítanak be. A szakszervezet alap.szer
kezö irányelvek szerint: lyezheti. l vefüen, a munka a 1ényleges 87.akmai munkaidőn kívül folyik, 

A svéd vasutasszakszervezet 70 OOO példányú hetilapot ad 
ki, a ,,Sygnal"-t. A szakszervezetnek az újságon keresztül tág 
leht-tósége van a tagság tájékoztatására, a különböző szociális 
és egyéb ügyeket illetően. Ezenkívül esetenként egyes szak
szervezeti kérdésekről vitacikkek is megjelennek a lapban, 
Az újság képes, ami egyben arra is csábít, hogy a tartalnJi 
kérdések rovására reklámoknak is helyt adjanak. Ez nem is 
ritka. 

A svéd szaksrervezetek a munkaadóval tárgyalnak a vitás 
ügyeklben. A ma,gáJnwl.lalaJtoknál és néhány közalkailmazotti 
kategóriában foglalkoztatott és kollektív szerződés alapján al
kalmazott dolgozók számára az 1936. évi tárgyalási és egyesü
lési t,ör,vény biztosítja a t,á,,gyalások jogát, Ez a törvény 
látszólag biztosítja a munkaadók és a mu.nlmvállalólk, il• 
letve ezek képviseletében a szakszervezetek azonos tárgyalási 
jogait a bérkérdésekben és az egyéb munkafeltételek meg
határozásában. Amennyiben a tárgyalások során nem tud
nak közös nevezőre jutni, illetve közösen elfogadható határo
zatot hozni, az előbb említett törvény alapján, a dolgozók szer
vezetei sztrájkot, illetve a munlcáltaitók mun:káskizárást alkal
mazhatnak. E jogok érvényesítése azonban nem ilyen egy
szerű, mert mielőtt a dolgozók a sztrájk eszközéhez folya
modnak, bizonyos, a törvényben meghatározott szabályokat 
kell bet::.rtaniok. 

A törvény értelmében a.zokmk a. Vitáknak az eldöntésére, 
melyek a dolgozók képviselőí és a. munkaadók előzetes tár
!71/alá&ain nem kerültek 'l'endezésre, az úgynet1ezett lronnány
Zllti egyeztető szolgálathoz kell fordulniok. Ennek a szerve
zetnek kizárólag az egyeztetés .a feladata. Nem áll jogában 
egyik vagy másik felet valamilyen állásfoglalás elfogadására 
kényszeríteni. Ha ezt követően sem tudnak megállapodni., 
akkor az ügyet háromtagú munkabfróság elé kell vinni me
lyek egyrészről a kormányzat, másrészről a szakszerv�et és 
végül a munkavállaló képviselőiből tevődnek össze. 

A m.unka.bíróság ttél.etei már véglegeselc megfellebbezhe
�tle�k. és V�fl;ehn;jtandók. (Meg kell jegyezr:i, hogy a sztráJkJog ervenyesité6e ilyen formában eléggé illuzórikusnak Játszik.) A sztrájkjo!tról még annyit, hogy a közalkalmazottakat �� illeti meg, még az _előbb elmondott formák között sem, J_ollehet a szaksze1:'ezet Jelenleg a jog elismertetéséért harcol, � a szakszervezeti vezetők azt remélik, hogy 1965-ben törvenybe tudják foglaltatni. 

A s:z:tráj�j�g ilyeténképpen való értelmezéséhez azt a magyarázat,ot; !"üzik, hogy mind a munkaadók, mind a munkavál!-31ók erosan szervezettek, minden féle nyílt konfliktll8 enu�tt � megrázkódtatáshoz vezetne. l!:ppen ezért a mun�dok, es. a ��VlilLal�k is igyekeznek a kérdésekben közos neve� Jutn,, anélkül, hogy sztrájkba lépnének illetve a munká�rás eszközéhez fordulnának:. Ez a magyarázat gyakorlatilag <><;ta vezethet, hogy a munkaadók és a munkavállalók érdekei azonOSak. Emiatt megfont.olandó a ma"'=� ·,  zat elfogadása. ..,-a 
.-f\ svéd "'.85Utasza.kszervezetnek tapas.ztalataink szerint jelen� �olyasa va.n a bérek, ill.etve a bérezési rendsmr ki�kitására. Erre �gyébkén� n� a vasút.on, de mindenütt s��g . is van, hiszen Svéd.cT&:l!a.f1ba.n nincs törvény a mini� �lis_ 

béreket Wet6en. A __ töi-yényhozás a munkaidőt, a szabad
�olást és 13. munkakörulmenyeket illetően, egyébként is haj
��ny, legtöbb esetben a munkaadó és a munkavállaló közötti a
. 

ru
f 

eredménye. Ezért is érzik a svéd dolgozók a szerve.7iett„ 1 seg ontosságát, tömörülnek szakszervezetekbe szervezeteLket erőeítenl. 
, és igyekeznek 

s. s. 



l\lAGYAR VASUTAS 

Nyolc világbajnoki aranyérem 

A világbajnokságon részi veU magyar csapat. Alló sor, bal
ról-jobbra: ifj. Dienes Ferenc, Barth Róbert, id. Dienes Fe
renc szövetségi edző, Varga György, Stemmer Ferenc. Olnek: 

Barth Róbertné, Dienes Piroska. 
A Nemzetközi Ho1'1Jász Szii- 1 A férfiak részére kiírt 16 vetség szeptember l-én és 2-án egyéni számból a magyar verZüTich ben rendezte meg az senyzők 9 világbajnokságot idei horgász dobóvilágbajnok- ... k. I ki lked"'-'-&á�ot. nye, ,e A eg eme ovu 
A VB-n összesen 11 nemzet eredményt ifj. Dienes FeTenc, 

indult, s mind a férfi, mind a a Budapesti Vasutas HoTgász
nói .�sapatbajnokságot az NDK ewesü!et tagja érte el, aki 
egyuttese nyerte. A a magyar féTficsapat kis pontkillönbség- egymaga nyolc aranyérmet 
ael a 2. helyen végzett, a nők j szerzett. A nagyszerű. sikeThez 
& 3. helyre kerültek. .szívból gratulálunk! 

Nagy Róbert EB-ezüstérmet nyert Stockholmban 

Szeptember 29-én lesz 50 
esztendeje, hogy Rudolf Diesel 
német mérnök Londonba utazva eltűnt a hajóról. Valószínű
leg a tenger hullárnsírjában 
alussza örök álmát a kiváló 
feltaláló, a nagyerejű vasúti, 
közúti, vízi és légiközlekedési 
eszközök hajtómotorjainak 
atyja. 

A tisztelet zászlaját meg
hajtva. emlékezzünk! 

1858. március 18-án született 
Párizsban. Tanulmányait Fran
cia- és Németországban foly
tatta. Már serdülő korban ér
:ieklődött az akkor egyre na
gyobb tért hódító belsóégésű 
motorok iránt. Sokat foglal
koztatta a gyújtás problémája, 
valamint az, hogy a benzin 
drága üzemanyag. 

Kísérleteit siker koronázta. 
Szabadalmat adott be, mely 
szerint felesleges az úgyneve
zett gyertya és a benzin a mo
tor működéséhez. A Diesel-mo
tor, eltérőleg a többi robbanó, 
motoroktól, benzin és levegél 
helyett csak levegőt szív be, 
azt komprimálja, olyan mér
t.ékben sűríti (5CO fokot is 
meghaladja), hogy ebben a lég
térben a bepermete:zett olcsó 
tüzelőanyag, a gázolaj gyújtás 
nélkül, önmagától meggyullad. 

1894. február 14-én az augs
burgi gépgyárban történő mo
torpróbán bizonyítást nyert 
Diesel elgondolása. Az új mo
torok hatásfoka csaknem há-
romszorosára növekedett. (A 
h.atásfok azt mutatja, hogy az 
elégetett tüzelőanyag hány szá
zalékát kapom vissza munka 
alakjában). Dieselt az a gon

mint könnyű áramú villamos- dolat Is foglalkoztatta, hogy 
mérnök a Landler Járműjaví- miképpen lehetne az új motort 
tóban dolgozik. vasútvontatás céljára is alkal-

A ,;tockholmi súlyemelél vi
lág- és Európa-bajnokságon 
részt vevő magyar válogatott
ban is szerepel vasutas ver
senyző. Színeinket egy apró
termetű versenyző. a légsúlyú 
Nagy Róbert és a középsúlyú 
Tóth Géza, a Szombathelyi 
Haladás versenyzője képviseli. 
Nagy Róbert, aki az elmúlt 
években, mint müegyetemista 
a MAFC színeiben verseny
zett, az eeyetem elvégzése 
után viss7ament régi egye 
sületébe, a Testvériségbe, 

Nagy Róbert az erős me- maznl. Nem sokkal ezután ko
zónyben is megállta a helyét. moly sebet ejtett a Diesel-mo
A Világbajnoki cím megszer-

1 
tor a gőzmozdony tekintélyén. 

zéséért folyó vetélkedésbel) A fejlódés folyamán kialakí
az ötödik, az Európa-bajnoki tottak Di:sel-mechanikus_ (ki
cím elnyeréséért folytatott sebb te!Jesítrn�nyű), D1es_el-

.. , . pneumatikus (sűrített levegos), kuzdelemben pedig a szovjet Diesel-hidraulikus (hidraulikus 
Va·honyin mögött a második nyomalékváltós) és Diesel-vil
helyen végzétt. Tóth Géza iamos rendszert, hol a villa
két bronzérmet szerzett. moserő átvitel és a Diesel-mo-

Kamuti .fenö: föiskolai vt1áyhajnok 

A Főiskolai Világbajnokság küzdelmeit szeptember elején a bTazíliai Porta Alegrében rendezté'Je meg, A magyar főiskolások nagyszerií.en szerepeltek a küzdelmekben. Az aranyérmese,c sorát Kamuti Jenő, a BVSC tőTVivója nyitotta meg. Kamuti Jenó, aki a gdanski vívó-világbajnokságon gyengén szerepelt. most némileg kárpótolta a sportszeretó magyar közönséget. 

KERESZTREJTVÉNY 
ba tarLozó nemes gáz. 49. Görög 
gondolat. 51. Istápol. 52. Tolna me
gyei község 55. Vajon 16? 56. Ra
boL 57. Időrendben előadott törté
net. 60. KerU növény, 61. Kedvelt 
ital. 63. A. 0. 64. Török főparancs
nok. 66, Hóvirágfélék családjába tartozó növény. 68. Mint '14. vh
szintes. 69, A sínek hosszirán3, ú 

Vlzszlntes. 1. Német gépészm•r-
, 

26. Fehérjeben gazdag folyadek 
nök, a róll\ elncvcL.ett nyersolaj- 28. Kína egy része. 2Y. Német egy 
motor feltalálója. 12. Német elől· (nőnemben). 30. Támadás. 32. A 
járó szó. H. Görög mltológlal h is. né,ö, 33. Okozat szillője. 34. Lé· 
s1..arvassá változott. 15. A szeren• 

1 

tezik:. 37. Eiső Magyar Géoevár. 
cse istennöie. 16. NCplcöztársasá�. 38. Kedd közepe. 39. A fáztsvált(,s 

17. Vonat útja. 19. Vlzg6z megsú• villamosmozdony reltal�lója. 4�. 
rü&ödése a :röld felszfn�n. 21. Pá• Európai nép 42. Gléda, 43. Gyo•n. 
pai palota P.ómában. 24. Búzaszetn. 44. Latin és 45. Az. araoncsoport-

eltolódása. 
Filgg6Legcs: 1. Méltóság. 2. Za

la megyei község. 3 Aludt a v�
gén. 4. Francia terrcrszervezet r5-
Viditése. 5. Római 51 és 49. 6. Hajtincs. ?. Don partjai B. KJmondott 
betű. 9. Ne:n kevesEt. 10. Ilyen �tt 
főleg a spcrtban fontos. 11. Ll"' 
m.Hed. 12. A zenében közepes gy.J�� 
saságú. 13, Nógatás. 18. Heg. 2a. 

tor szerencsésen van párosítva. 
Ennél a rendszernél a hatásfok 
a 26-28 százalékot is eléri. A 
Diesel-vil!amosgépben, mely 
tulajdonképpen egy mozgó 
áramfejlesztő telep, a Diesel
motor egy dinamót hajt meg, 
s az így fejlesztett áram táp
lálja a hajtómotorokat. Euró
pában 1000-tőJ 2000 lóerős egy
ségek vannak forgalomban, de 
3000, sót 5000 lóeréls gépek is 
előfordulnak. 

Ott van a Diesel-motor a 
tengerek és folyók hátán 20, 
iO és 100 OOO tonnás tartály
hajókat mozgatva. Hasonló
képpen a közutakon, nagyobb 
teljesítményű teherautókban 
és utasszállító buszokban, de 
egyik-másik repülőgép-típus
ban is megtalálható. 

Diesel Rudolf életében nem
csak fények, hanem árnyak is 
voltak. Találmányát többen el
lopták, irigyelték, bántalmaz
ták. Ezeknek következtében 
megbetegedett. úgy Játszott, az 
akkor már nagyhírű mérnök 
visszavonul. Majd a párizsi vi
lágkiállítás nagydíja és dísz
doktorrá avatása visszaadta 
munkakedvét, de csak átme
netileg. A nagytőke támadásai, 
az, hogy felemelték a Diesel
motorok hajtóanyagának, a 
nyersolajnak az árát, újabb 
letargiába taszították. 

Aztán annyi történt, hogy a 
Londonba igyekvő utasszállító 
hajó személyzete 1913. szep
tember 30-án reggel megállapí
totta, hogy egy utas - Diesel 
Rudolf - eltűnt a hajóról. Azt 
azonban akkor még nem tud
ták, hogy neve, életműve to
vább, még sokáig fog élni a 
közlekedés, az ipar megannyi 
területén a Diesel-motorokban. 

- gergely -

A SZERKESilÖSÉG ÜZENI 
Bolwzsár Gyula Békéscsaba, Gó• 

rócz Györgyné, Fok.J. István, FE.l� 
végi István, dr. Buru János Buda· 
pest, dr. Bánkfalvy Gyula, Szila
di Sándor szeged, Behán Rózsa 
Kazincbarcika, Bognár Károly Ta• 
polca, Nagy Dezsö Miskolc, T.:1.• 
kács Zoltán Balator..kenese, Gal 
József Nagyhát, Pintér Lajos Vac
rátót: Leveleiket lapunk anyagáe 
hoz felhasználjuk. 

Fok! István Budapest, Bódogh 
Mihály Dombóvár, Onow Sándor, 
Budavári Sándor Miskolc, Kiss La• 
jos A13Mrs, Fekete Kálmán Bu• 
dapest, Tótka Károly, dr. Bánk
falvy Gyula, Szilád! Sándor Sze
ged, Beh '\n Rózsa Kazincbarcika, 
Pintér Lajoh Vácrátót, Bold.iViár 
Gyula Békéscsaba: Leveleiket 
helyszake miau közölni nem til�· 
juk. 

Kocsárdl Tibor Budapest: Leve• 
lével egyetértilnk. Igyekszilnk Ja
vasolt tém&jú cikktket közzéten
ni. Tótka Károly Szeged. AZ il,:y 
véglege.c; lezárása után a témá:-a 
lapunk is visszatCr. Győrffy S in• 
dor Budapest: verse közlésr1: 
nem alkal!Il&S. Majtényi Jenő Mis• 
kolc: Kifogása teljesen jogos, Az 
esetet sajnáljuk, igyekszünk a 
jövőben elkerillni. Llszkovlt.s Ml· 
hály Börgtlnd: A közölteket kt• 
vizsgáltatjuk, Az eredményr�I ér• 
tesfteni to�juk. V. K. Kecskem�t 
Csak telje3 névvel aláírt levelet 
közlilnk. Bcgnár Károly Tapolca: 
A kocslács, rgásokról szóló cik
két az állomás nevének elhagyú
sa miatt nem közölJük Boldlzu�..r 
Gyula Békét.csaba: Nem mlnC.€:
niltt egyezik a nyugdíjasok véle
ménye a leli Lakkal. A közös öst.
szejövetelnel: nem lehet akadJ.1-,.·H 
a külön szervezet. Miért nem le-
het mosakodni? cim1J írását Ul�té
kes helyr� továbbítottuk. Aran�•,.._ 
sy Jói;sef Komárom: Augusztu!= 
15-i számunkban foglalkoztunk a 
közöltekkel. Szobota Béla MJ:;e 
kolc; Sas Vilmos Sümeg, Foki Jste 
ván Budapest: Levdeiket illeté
kes helyre tcvább!tottuk. 

1963. SZEPTEMBER H, 

Az okos Rézi 
Valami!ven „G" soTozatú kocsit állítottak a lII-as csonkavágányra. Sehol jármű, sehol ember már a környéken, de a kocsi ingott-lengett We-ocla. Egyesek - a bal;onásak - szeZ!emjáTást véltek felfedezni a jelenségben. Aztán megoldódott a rejtély . . .  ! Elefánt érkezett a pá.lvaudvarra - teTjedt el a hír. Néhánv óra múltán megjöttek a cirlcusz emberei. A kocsi csak mozgott. Majd tárult a kocsiajtó • . • A hata.Lmas áUat unva a hosszú fogs/igot egyik lábáról a másikra helyezgette ötvenmá.zsás sú

l11át. TüTelmetlen volt a zenélő, csárdást, tvisztet járó, számolni is jól tudó Rézi, DuTOv szovjet mester, nagy hírü elefántja. Szudá - hangzott el a búvszó és máris Teccsentek a 'kocsi vastag padlói, s R.bi kilépett a macskaköves rakOdóra. Sokan körülál!ták a nem mindennapos jelenetet. Két fia• talabb raktári dolgozó egymást ugrntva beszélgetett. Az állat már békésen állt eY11 teheTautó mögött, oclase hederítve a bámészkodóknak. 1011 az egyik: Na, Jóska, fogj vele kezet! Amaz közelebb lépett és valóban nyújtotta a kezét az elefántnak. Az hunyorgott, leg11ezősze1"ÍÍ. füleit mozgatva, majd hatalmas ormányát könnyed mozdulattal odanyújtotta a tréfálkozó felé. Amaz már húzta volna vissza - nem így gondolta - de máT ott is volt a markában az a kis vizes sárcsomó, mely néhány másOdperccel korábban még ott terpeszkedett a rakodó kövén. Szűnni nem akaró nevetés követte a produkciót. Rézi, mint aki érti a tréfát, a humort, tekintetében sok t-urpis.sággal. pislogott a póruljárt viccelődőre. 

- Különvonat indul Moszkvába, november elején a Nagy Októberi Szocialista Forracla
!om évfoTdulójának ünnepségeire. Az OTSZág küZönbözö részeiből mintegy 500 fiatal utazik a szovjet főváTOsba. 

- Néhány héttel ezelőtt 
bonyolította le Moszkva
Leningrád között első menet
rend szerinti járatát a Szov
jetunió leggyorsabb expressz 
vonata. A 650 kilométeres utat 
6 óránál rövidebb idő a!.att 
tette meg. Sebessége egyes 
szakaszokon a 170 kilométert 
is elérte. 

1 - Bidmérleget szerelnek a 
selypi állomás első sínpárjára. 
A munkát a cukorrépa idény 
megkezdése különösen sürgeti. 

- Atadták a forgalomnak a komáromi vasúti felüljárót. A munkálatok során mintegy 
7000 köbméter földet mozgattak meg. 

- Madridban egy katonai 
törvényszék 15 vasutast ítélt 
különgözó időtartamú szabad
ságvesztésre. Az volt ellenük 
a vád, hogy Franco fasiszta 
uralma ellen lázadó tevékeny
séget fejtettek ki. 

- Tokióban a magánkézben 
levő vasúttársaságok 200 OOO 
alkalmazottja deklarációt tett 
közzé, amelyben tiltakoznak 
az amerikai tengeralattjárók 
Japán kikötélkben való tartóz
kodása ellen. 

- Jövőre befe,iezíídlk Prága 
és Varsó között a vasútvonal 
villamosítása. 

- 12 darab emeletes személykocsi gyártását kezelték meg az NDK-ban a Szovjetunió részéTe. A kocsikban 1 34 ülőhely !esz. 

- Tranzisztoros diszpécser 
telefont kísérleteztek ki a Te
lefongyár vasútfe,ilesztésl la
boratóriumában. Egv központ
hoz 20 állomás tartozhat. A 
hívás és beszélgetés a rendszer 
valamennyi állomásával egyet
len közös vezetékpáron törté
nik. 

- lyf -

- Vasutas munkásőrök tar
tottak tanácskozást a debre
ceni igazgatóság székházában. 
A tanácskozáson értékelték a 
munkásőrök szakmai munká
ját és a kiképzésben elért 
eredményeit. 

- Az angol vasutakon szeptember 9-től 2 shillina 6 pennytől 6 shillingig terjedő összeggel felemelték a II. osztálvú hálókocsik igénybevételi díját. Az I. osztályú díjszabás változatlan maTadt. 
- Tűz pusztított .a szegedi 

MA V Fiúnevelő Intézetben. 
A kár több mint 1 millió fo
rint. Többek között elégett 
700 zubbony, 800 nadrág, va
lamint a nevelőintézeti lányok 
összes felső ruhája. A gyors 
segítségnek köszönhető, hogy 
a növendékek elhelyezése na
gyobb zökkenő nélkül az is
kolaév kezdetén megtörténhe, 
tett. 

Lakáscsere 
Elcsecélném vagy eladnám i szoba összkomfortnak fele részet 

(mely mego�ztható) 1 szoba, kon..-, .. 
ha, fürdőszc-bás lakással az ország 
bármely részén. Uj épltkezés, k3z• 
ponti !ütéssel, 200 négyszögöle, 
telekkel. Cun; Vin<'ze József, Szen
tes, Zrln:•l u. 35/a. Erdekllldnl 
bármikor. 

- Elcserélném Szenta AJJom:'\1 
felvételi épületében levő 2 szoba, 
elöszoba, konyha, kamrás sz,)t
gálati laká�c mat a pécsi tgazg,;1.• 
tóság terilletln levő szolgálati 
lakásért. Marics JOzse:r, Szenta 
állomás. 

- Maki, &un Béta tér 18. �z. 
alatti egyedül álló 3 szoba ös�;1• 
komfortot· slsó épfüetekkel ell&.· 
tott in1éz1- ti lakásorr,at elcserél• 
ném hasonlóta. (Kivéve a szese
di igazgatógág területét) Varga 
Józsei intéző 

MAGYAR VASUTAS 
Felelős szerkesztő: Gulyás Jáno1 

Felelős kiadó: Szabó Antal 
Szerkesztőség: 

Budapest Vl .. Benczúr o. fl 
Telefon: váro,;:i 42�-ta•. 

Ozemi · 39-7'i 
Terjeszti: e Népszava Lapk1adó 

vanalat 
BudapeS1 vn„ Rak<'>cZl Ot 54 
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Tudósítás a központi vezetőség üléséről 
A szakszervezet központi vezetősége azeptember 13-án 

.ülést tartott. Az elnökségben helyet foglalt Végh Lajos elnök, 
, Pánti Béla alelnök, Szabó Antal főtitkár, dr. Soproni József 
titkár, Balajti Károl11 a SZOT szervezé11i- és lkáderosztályának 

.munkatársa. Részt vett az ülésen és fel3zólalt dr. Csanádi 

.G1JÖTí/11 a közlekedés- és postaügyi mini8zter el3ő helyettese, 
a MAV vezérigazgatója. 

Végh Lajos elnök megnyitója után dr. Soproni József tar
totta meg referátumát A vasúti közlekedé11 és ipar 1963 első 
félévi termelési eredményei, a 11zoeialista munkaversenv ta
pasztalatai és a további feladatok címmel 

A legszükségesebb feladatoknak 
eleget tettünk 

Bevezetőben utalt a téli nehézségek miatt bekövetkezett 
117.állítási lemaradásokra, majd dicsérettel emlékezett meg a 
vasutas dolgozókról, akik a le�nagyobb hidegben, az árvizek 
és belvizek idején - ha zökkenőkkel is - de ellátták a lakos
ságot tüzelővel, élelm.iszerrel. 

A példás helytállásnak köszönhető, hogy a legszllksége
sebb szállitásl feladatokat a legnehezebb Időszakban 

ls teljesíteni tudta a vasút. 
Az első negyedévi szállítá$i kiesések jelentős részét_ mint

eef·egyhal'\'!ladát pótolták a vasutas dolgozók az első fél év 
végére, Ebben jelentős szerepe volt annak a fe1hlvámak, ame
lyet a Mam,ar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsdga 
adott ki a lemaradások felszámolására, az 1963. évi népgazda
sági tervek maradéktalan teljesítésére. A párt határozata nyo
mán gyors ütemben indult meg az iparban, az építőiparban, 
,a bányászatban az elmaradások pótlása. Számtalan olyan 
erót mozgósítottak, amelyek a teljesítmények gyors felfutá
sát biztosították. A teljesfmények nagyarányú növekedése vég
ső soron szállítási igényekben jelentkezett. Emellett a raktárra 
termelt árukat is rendeltetési helyükre kellett szállítani. Mind
ez jelentős terheket rótt a vasúti közlekedésre. 

A vasúton a lem<1I"adások pótlására tett intézkedések ered
ményeként 

a második negyedévben a tervezettnél 800 OOO tonna 
áruval többet szállítottunk. 

tette ugyan a tervét, de ez a tervteljesítés meglehetősen meg
drágult a nagyarányú és nem mindenkor indokolt túlóráztatá
sok miatt. 

A jármújavításban levó hibákra mutat az 1963. július havi 
átfutási idők értékelése is, amelyek magasabbak a célkitűzé
sekben előirányzottaknál. Különösen nagy az eltérés ilyen. te
kintetben az egyes járműjavítók között is. Az a véleményünk, 
hogy kellő üzemszervezéssel, elsősorban a javítási állag csök
kentését kellene elérnünk. Tudott dolog, hogy a szombathelyi 
járműjavítóban új javitási módszer alkalmazására került sor. 
Biztosak vagyunk abban, hogy az átállás okozta kiesések elle
nére, ez a módszer mielőbb meghozza a gyümölcsét. 

A Járműjavítók dolgozói jó munkájukkal pótolták a téli 
lemaradást, sőt terven felüli munkákat is végeztek. De az 
ehhez kapcsolódó terven felüli béralap felhasználására enge
délyt nem kaptak, ami béralap-túllépéshez vezet. Ezt a túl
lépést a nagymértékű tülóráztatás és a rendkívüli munkák 
mellett az állandó létszámhiány ís okozza. A létszámhiány oka 
abban keresendő, hogy egyrészt a bérszínvonal alacsonyabb, 
mint a külső üzemeknél, másrészt lényegesen rosszabbak a 
munkakörülmények is. 

Az átlagbérszint ugyan nem marad el lényegesen az ipari 
átlagbérszinttől, nem veszi azonban figyelembe a járműjavító 
iparban foglalkoztatott létszám-összetételt. Köztudott, hogy 
ezekben az üzemeinkben a szakmunkások aránya csaknem két
$zerese az Jpar!;,an foglalkoztatottakénak. Ez a különbség ered
ményezi, hogy a járműja,•ítók szakmunkásai az iparral azonos 
bérszint mellett is kevesebb bért kapnak. Az a véleményünk, 
hogy jobb munkaerő-gazdálkodással, a betanított munkások 
számának növelésével stb. saját erőből Is csökkenteni lehetne 
a szakmunkások arányát. Persze, ez a problémáknak csak egy 
részét oldaná meg. 

Gátolja a járműjavító vállalatok termelését az anyag
hiány is. Meggondolandó, hogy a jánnűjavítókban levá szer
tárak - melyek munkája szorosan összefügg a vállalatéval, 
de érdekeik nem mindig azonosak - esetleg a járműjavító 
létszámába, illetve irányítása alá kerüljenek. 

Sürglisen 1isztáznl kell az iparral, hogy tudja-e szállí
tani a megfeleló anyagokat, ellenkező esetben helyes
nek lá&szanék különböző anyagoknak vasú&on belüli 

legyártása. 
ami figyelembe véve a műszaki fejlesztés ütemét, Igen jelen- Nem megfeleló a javításos kocsiknak a műhelybe adása 
tós eredménynek számít. A vasúti főosztállyal közösen és a sem. A rendszertelen kocsibeadások miatt a járműjavítókban 
szakszervezet saját hatáskörében tett intézkedések során el- nemegyszer munkakiesés van. Zavarja a szakosított munkát, 
mondotta: már az első negyedévben világos volt, hogy a vasút átcsoportosításokat kénytelenek végrehajtanL Mindezeken túl 
�nmagában a legnagyobb erőfeszítések mellett sem lesz képes a profillrozás régen felvetett gondolatát is helyes lenne reali
ellátni feladatait a többi szakma segítsége nélkül. Éppen ezért zálni, mert ennek hiányában a szalagszerű javítást sem tud
megbeszélésre hívtuk a vasúti szállításban legjobban érdekelt juk véglegesen megoldani. Meggondolandó lenne a kocsik mű
szakszervezetek titkárait, velük megértendő, hogy közös össze- helybe adásának tervszerűbbé tétele érdekében a javftásos 
fogásra van szükség és hogy a szállítási feladatok megoldása kocsik központi intézését megvalósítani, hasonlóan az üres 
nem vasúti, hanem népgazdasági érdek. A szakszervezetek je- kocs! intézéshe::, Ez t1;rmészetesen me�követeli egy !11egfelel6 
lentős része ennek megfelelóen cselekedett. kocs1kataszter osszeállltását. Ezzel egyutt megoldhato lenne a 

A szocialista brigádmozgalom Iendítőereiének taglalása• kocsik profilirozása is. 
után ezeket mondotta: a nagyszabású szállítás több mozdonyt, 
kocsit, jobb pályákat kíván. Ezért jó néhány olyan intézkedés 
Is napvilágot látott, amelyek ezek megoldását voltak hivatva 
szolgálni. Például száznál több nagy teljesítményű gőzmoz
dony beszerzésére került sor. A teherkocsik javítási állagának 
leszorítása érdekében jelentős mennyiségú túlórát kellett 
Igénybe venni. Rendkívüli túlmunkáltatást kellett elrendelni 
a pályafenntartás és az építőipar területén is. Intézkedések 
történtek az állományon kívüli béralap terhére rakodómunká
sok foglalkoztatására. 

Ezek az intézkedések önmagukban feltétlenül helyesek vol
tak. Az a tény, hogy az intézkedésekkel kapcsolatban Inkább 
bíráló megjegyzéseket teszek, mit sem von le azok értékéből, 
szükségességéből. Inkább arra irányul, hogy 

a lehetőségeket még jobban használjuk fel, a hibákat 
küszöböljük ki 

- mondotta Soproni elvtárs. 

Gazdaságosabb mozdonyfordulót 
A nagy teljesítményű mozdonyokat nem egy helyen kez

detben idegenkedve fogadták. NafY terhelésű vonatok továbbí
tása helyett jelentős részét tolatásra használták. Ezeknek a 
mozdonyoknak jelentös része még ma sincs kellően kihasz
nálva. Nem készítettek jó és gazdaságos mozdonyfordulót vagy 
ha igen, nem tartották azt be. Ahelyett tehát - hogy mint 
az optimisták gondolták - lehetővé válik kis teljesítményű, 
nem gazdaságos mozdonyok letétbe helyezése, nőtt a gépre vá
rások száma. 

Továbbiakban megállapította, hogy a kocsihiány a vas
úton krónikussá vált. Az első fél évben például a vasút 85 OOO 
kocsit nem tudott kiállítani. A vasúti közlekedés - ha a kapa
citást nem tudjuk növelni - lassan gátjává válik a népgazda
ság fejlődésének. Kétségtelen, hogy a vasút saját erejéből már 
nem tudja ezeket a hiányokat pótolni. Mégis, csak erre hi
vatkozni és 

nem keresni tartalékainkat, súlyos hiba volna. 
Ilyen tartalék a járműjavítás minőségi és mennyiségi szinvo
aalának emelése, A jár!llűjayító ipar az elsó fél évben teUesí-

A törvényes rendelkezések nem hagyhatók 
figyelmen kívül 

A vasút nagy eredményeinek elismerése mellett a hiányos
ságok. azt mutatják, hogy a gazdaság! és mozgalmi szervek 
még egybehangoltabb munkájára van szükség - folytatta 
Soproni elvtárs. - Senkinek nem szabad arra hivatkozni, hogy 
,,a rendkívüli helyzet, rendkívüli intézkedéseket követel", te
hát figyelmen kívül hagyhatók a törvényes rendelkezések. In
tézkedéseket gyorsan és hatékonyan meg lehet tenni a törvé
nyes kereteken belül is. Ebben az esetben szakszervezetünk 
mjnden szerve fenntartás nélkül támogatja azokat, mozgósítja 
a dolgozókat végrehajtásukra. 

A továbbiakban a szakszervezeti szervek teendőivel fog
lalkozott a beszámoló. Annak érdekében, hogy szakszervezet! 
szerveink termelést segítö munkája még jobb eredményekben 
jusson kifejezésre, szükséges felhívni a figyelmet a követke
zőkre: 

A második fél évben általános gyakorlattá kel� tenni, hogy 
a &ervben vagy más feladatokban bekövetkezo vál&ozá

soknak megfelelően módosítsák a vállalásokat Is. 
Szükséges az érintett járműjavító vállalatok 1963. évi élüzem 
célkitűzéseinek és értékelési szabályzatának módosítása, a má
sodik félévi terv felemelt számaival összhangban. (Az igaz
gatósági versenynél ez már megtörtént.) 

Szakszervezeti szerveink az érdekelt gazdasági szervekkel 
együtt gondoskodjanak arról, hogy minden szolgálati helyen 
alaposan elemezzék a terv, a vállalások, lemaradások pótlá
sának helyzetét, a munkaverseny eredményeit. A tervet min
denütt, ahol annak reális feltételei megvannak, bontsák leg
főbb mutatóira és műszaki konferenciákon, termelési tanács
kozásokon határozzák meg a tennivalókat. A tervle,;naradások 
pótlására való mozgósításra a megyei bizottságok használják 
fel az október 31-lg megtartandó szocialista brigádvezetöi ta
nácskozásokat, kérjék a szocialista brigádok segítségét. 

Megyebizottságaink kezdeményezzék, hogy 

a nagyobb vasúti csomópontok szolgálati főnöksége! 
hangolják össze vállalásaikat. 

Az igazgatóságok versenyében közösen vállalt feladataikat rög
zítsék szerződésben. Helyes, ha a közös vállalások teljesítésé
nek segítésére az érdekelt szolgálati helyek műszaki és komp
lexbrigád,;,kat hoznak létre. 

· Szükséges, hogy az egyének és kollektívák versenyvállalá
saiban egyre inkább helyet kapjanak az újítások megvalósí
tására, bevezetésére, a tapasztalatcserére vonatkozó felajánlá
sok. Főleg az üzemszervezési újításokat, ésszerűsítéseket kell 
szorgalmazni. 

Ésszerűbb munkaerő-gazdálkodást 
A vasút területén a munkaerőhiány tulajdonképpen vi

szonylagos, hiszen jelentős, ki nem használt tartalékok is van
. nak. Számba kellene venni azokat a munkahelyeket és munka
köröket, amelyekben nők és idősebb dolgozók is foglalkoztat
hatók. Ugyanakkor a fiatalabbaknak más, nehezebb munka
helyeket kell felajánlani, ahol többet is kereshetnek. 

A munkaerőhiány megköveteli a munkaerővel való terv
szerűbb gazdálkodást. Gyakori, hogy sokan nem szakmájukban 
dolgoznak. Egyes területeken nem használják ki még a gé
pesítés adta lehetóségeket a munkaerő-helyzet javítására, s in
kább a rendszeres túlóráztatást választják. 

Továbbiakban a dolgozók han(JUlatával foglalkozott a be
számoló. A legutóbbi termelési tanácskozások azt mutatják, 
hogy sokszor meg nem alapozott intézkedések, a dolgozók szo
ciális problémáinak elhanyagolása, a megoldatlan bérezés ked
vezőtlenül befolyásolja a dolgozók munkakedvét. Hozzá kell 
azonban azt is tenni, hogy ebben közrejátszik a szakvonali és 
a mozgalmi szervek együttmúködésének esetenkénti hiánya is. 

Nem egy helyen csak a problémákat emlegetik a helyi 
szervek, de nem használják ki kellőképpen a dolgozók szem
pontjából pozitív intézkedéseket, mint például az építőipari 
normarendezést, amely mintegy 9-10 százalékos béremelést je
lentett. Ennek ellenére hiba volna a dolgozókat foglalkoztató 
problémák mellett elmenni. 

. A nagy feladat-Ok köze„ette sem feledkezhelünl, meg 
a dolgozók törvényben biztosított jogainak védelméről, a 

szociális igények klelégítésérőL 
Különösen fontos felhívni a figyelmet erre azért mert 

sui:mtalan apró jele van annak, hogy a nagy munkák \dején 
h�Jlamosak vagyunk megfeledkezni arról, aki azt elvégzL 
Pelda erre, hogy a különböző beruházások során legtöbbször 
a szociális létesítmények építése húzódik el, növekszik a bal
esetek száma stb. Sok helyről jelezték az utóbbi időben, hogy 
a hosszú szolgálati idővel rendelkező dolgozók válnak meg 
le�többször, n�héz szívvel. a vasúttól. Kétségtelen, hogy indo
kaik rendszerint a bérezesre vezethetők vissza mert másutt 
többet kínálnak, de a vasút szociális intézmény�inek hiányos
ságai és nemegyszer a bánásmód is sokakat távozásra késztet. 

Ezek után a legutóbbi időszak nagyszerű szállítási ered
ményeiról emlékezett meg Soproni elvtárs, kiemelve a ,·a
sárnapi ki- és berakásban elért teljesítményeket. Majd így 
folytatta: 

Az �963. évi feladatok teljesítése érdekében végzett munka 
azt a b1zto_s tudatot ébreszti bennünk, hogy a vasút megfelel 
an!1ak, arru! a !1-épgazdaság érdekei tőle megkívánnak. Nem 
azert emeltuk k1 tehát a munkánkban meglevő fogyatékossá
gokat, mert nem ismerjük és nem tiszteljük az eredményeket. 
Az volt a célunk, hogy ezeknek az eredményeknek a meg
tartása, és ha lehet, még fokozása érdekében azokra a hiá
nyosság?kra hívjuk fel a figyelmet, amelyek kijavítása helyes 
műszaki. és forgalom-szervezési intézkedéseket kiván. Olya
nokat, amelyek lehetóvé teszik az összes erők és eszközök 
ésszerű, tervszerű felhasználását. 

El kell érni, hogy a tervteljesitést befolyásoló, valóban 
objektív tényezók ellenére a vasút a második fél évben 
helyesen érlelmezett népgazdasági szemlélettel, a köz
ponti Irányítás következetes érvényesítésével, a felada
&ok megoldására kiadoU rendelkezések fegyelmezetl 
végrehaj�val, még nagyobb eredményeket érjen el 

a szállítási igények kielégítésében. 
úgy gondolom - mondotta befejezésül -, hogy az eddigi 

er�mények magukban hordozzák annak biztositékát, hogy a 
vasut megfelel annak a várakozásnak, amely most valamennyi 
irányból jelentkezik. 

Az előadást követő vitában a felszólalók részletesen ele
me_� a tennivalókat. Elmondották, hogy saját munkaterü
letükön hogyan k1vánnak hozzájárulni a vasút éves szállítási 
terveinek minél sikeresebb teljesítéséhez. 

_ Az elsö napirend lezárása után Zubor István; a közgazda
s�gi osztály vezetője adott tájékoztató jelentést az egyeztető 
bizottságok szervezetében történt változásokról, majd Berta 
István, a munkásvédelmi és munkásellátási osztály vezetóje 
tette meg jelentését a télre való felkészülésről valamint a bal-
eseti helyzet alakulásáról. 

Az ülés további részében Szab6 Antal főtitkár foglalko
zott a szakszervezeti mozgalom legidőszerűbb problémáival,/ majd Végh Lajos elnök zárszavával ért véget a tanticskoz:a. 



, MAGYAR VASUTAS Ul63. OKTOBEB. !, 
Két óra a Wiener Walzer n1ozdonylin 

álltunk. Csak az elllirt vlzs- get utazott már, hiszen 25 év� 
gálatokra kellett némi időt far- vasutas. 
dítanunk, egyébként szünet - Sok dolga van az új gép-

A bizalmi a „család" apja • • • 

Menetrend szerint két óra sem kell ahhoz, hogy Győrből 
Budapestre érjen a 3. számú gyorsvonat, melyet ezúttal az M 81 001-es NOHAB Dieselelektromos mozdony vontatott. A szerelvény 15 perc késéssel indult Hegyeshalomból, és 
Győrig ezt nem sikerült behoznia. A tágas vezetőfülkében foglaltunk helyet, hogy figyelemmel kísérjük a mozdony útját. 

nélkül dolgozik ez a mozdony. pel? 
- :G;jjel Miskolcon ;ártunk. S milyen jól szalad! Acs Az esll miatt fKl{lyon besározó• állomást is elha�tuk m:i:, dott a futómű. Hegyeshalomde a sebességméro mutatóJa ban amíg dé!elótt a Wiener mintha hozzátapadt vol_!l� a 1 waÍzerre vártunk, szépen meg-100-as jel?.éshez. A vezetofülke j tisztítottam - válaszolta a mögül hallatszott a 16 heng; gépkezelő. _ Egyébként a res „v:• motor egyenletes zu- gép kezelése nem sok munkát gása, es a 108 �nnás :r:oozdony adott eddig, hiszen kifogástaúgy ringott VE;lun_k, mmt a ha- lanul működik. Vigyázok is rá, jó a hull�mZ<? v1zen. A m.oz- hogy ne történjék semmi h�bt_t, donyvezeto kenyelmesen ul a Gyorsvonatunk mindvegig pilótaszékhez hasonló bőrlo- zöld úton" haladt, csak Fetelben, jobb lábát szünet né]- �encváros állomás fogadott kül a biztonsági berendez�s bennünket barátságtalan tilos pedálján tartotta. D�e Ist".an jelzővel. Rövid megállás után 20 éve mozdonyvez�to, 6 eve l<.itérőben mégis áthaladhatDiesel-moto�okk:tl Jár,. _de be- tunk, de ez csak szinte lépés-vallása szermt 1lY_en Jo, meg- ben történhetett. Végered• bízható géppel meg nem volt ményben nem a mozdonyon és dolga. 6zemélyzetén múlott, hogy .

A józsefvárosi pályaudvar talember jött a forgalomhoz, dolgozói szeretik a bizalmia- egyikük már belépett a szakkat. Bíznak bennük, ügyes- szervezetbe, másikuk ahhoz bajos dolgaikkal rendre hoz- kötötte jelentkezését, hogy miZ&juk forduln,aik. kor kapja meg az őt megillető 
- Amikor szakszerveze- munkaruháját. Nevelni kell az 

tünk kongresszusán határozat embereket. Igyekeztem megér
született, hogy a bizalmi mun- tetni vele, hogy egy szakszer
ká.t meg kell javítani, mi min- vezeti belépést nem lehet a 
dent elkövettünk, hogy az munkaruhától függővé tenni, a 
írott szó ne maradjon csupán szervezett dolgozók annál sokterv - mondja Nagy Mihály, kal több segítséget élveznek. az állomás szb-titkára. A bi- (Időközben ifjú munkatársunk l<almiak - Szalontai Mária, a már meg is kapta munkaruhácsarnok, Savanyó János a szál- ját.) litmányozás, Dobos Illés az I-

'd b es raktár dolgozója és Bakonyi A besze es em er Ernő kocsiintéző - egyetér- •. . tően bólogatnak. - �em neJ:tezebb �� n01 b1; - A korábbi gyakorlattal zalmmak, mmt a fe�a��
szemben évente nem négyszer, 

,
- . ké1:dezem Szalon�a• �í�naelt, 

hanem minden hónapban ösz- aki harom esztendeJe latJa 
szehívjuk a bizalmiakat, hogy ezt a feladatot. 
tájékoztassuk őket az előttünk _ Nem érzem magam hát
álló feladatokról, a problé- rányosabb helyzetben a férji 
mákról - folytatia az szb- bizalmiaknál - válaszo ja. -titkár. - Allomásunk ötödik Csoportomban 19 férfi dolga
éve dolgozik élüzem szinten, zik és úgy érzem, szeretnek, 
és úgy érzem, ebben jelentős megbíznak bennem. ,,Beszédes 
Bzerepe van az egymást segttő, ember" vagyok, bárki bármi
gó koUektívának. lyen problémával bátran for

Az emberekkel 
szót lehet érteni Az állomás területén a dolgozók 99 százaléka szakszervezeti tag. Ha új dolgozó kerül a pályaud,arra, a bizalmiak rnár aznap elbeszélgetnek vele .,kifaggatják" problémáiról, él�tkörülményeiről és ha még nem szervezett dolgozó, megpróbálják rávenni, hogy kérje felvételét a szakszervezetbe. Jelenleg :is három 17-18 éves lány első szakszervezeti könyve vár az átadásra Nagy Mihály asztalán. 

- Az emberekkel mindig llzót lehet érteni - vallja Ba
konyi Ernö. Nemcsak szavai, tettei is bizonyítják állítását; tizenkét esztendeje bizalmi. -
A szakszervezet tagjainak meg 
kell magyarázni, hogy miért is fizetik a tagdíjat - folytatja. - A közelmúltban két fia-

dulhat hozzám, igyekszem se
gíteni a bajokon, és ha a vé
leményemet, tanácsomat ké
rik, nem fukarkodom a !za
vakkal . . . Ha már „beszedes 
ember" hírében állok, hadd 
beszéljek most is, mégpedig a 
pályaudvar női dolgozótn'!k 
problémájáról. Sem a s�alht
mányozókná!, sem a ra.ktarban 
a nőknek nincs öltözőjiik. Reg
gel, munkakezdés előtt., a hi
deg raktárban kell a lányok
nak, asszonyoknak átb1töz
nii.ik . . •  

- Az öltözögond nemcsak 
női probléma - szól közbe a szállítmányozókat képviselő 
Savanyó János. - A száliít
mányozóknak például . min!1,
össze három ví.zcsap „biztosit
ja" a tisztálkodási lehetősé
get . • •  - • • •  Pedig mi lépten-nyomon azt hírdetjük, hogy dolgo
zóink munkaruhájukat levet
ve, tisztán hagyjak el az tillo-

Műszaki munkásakadémiák 

indulnak A Vasutasok Szakszerveze- 1 A munkaidőn kívül rendet.ének Elnöksége. a Tudomá- zendő előadássorozatok 1963 byos Ismeretterjesztő Társu- november elején kezdődnek és iat közreműködésével az 1963( 1964 június végén fejeződnek 64. év):>en is. rE:�dez m�zaki be, és a hallgatók részére elóm�as3k:ade�ák:tt a kovet- adásonként 2 órás elfogla1tsá-kew 15 témaikorbol: ot •elen-tenek 1. Pályafenntartás, g l · . , 2. Pályaépítés és fenntar-
1 

A hallgatók 12 forint resz-Úí& gépesítése. vételi díjat kötelesek a jelent-
3. H ézagnélküli pályák · kezéskor fizetni. A 12 forin,-

építése, 
1 

ton felül semmiféle költség-
4. Vasúti ma{lasépítmé- gel nem terheihetők meg. Az 

hyek, előadások any,tgát tartalmazó 5. Gőzmozdonyüzem és kar- jegyzeteket konYy alakban 
bantartás díjmentesen kapJak a hallga-

6. Göz'mozdonyjavítás, tó.k. 7. Teherkocsijavitás, A műszaki munkásakadé-
8. Személykocsijavítás. miák sikeres szervez.ése és le-
9. Diesel-járművek üzeme bonyolítása, a hallgatók szak-íís karbantartása, mai felkészültségének növelé-10. Villamosvontatás, sével. elósegíti a vasúttal 11. Távköz!ó- és biztoSitó- szemben támasztott szállítási berendezések, feladatok eredményesebb tel-12. Forgalmi szolgálat, jesítését. A műszaki munkás-13. S,:emélyfuvarozás, akadémiák a hivatalos okta-14. Arufu-i:arozás, tási anyagot túlmenő ismere-15. Uzemgazdasá9i ismer�- teket nyújtanak ezért alkalfo� az üzemi tanacstagok re- 1 masak arra, hogy nagy tömeszere, gek számára lehetővé tegyék A műszaki munkásaikadé- a szakmai látókör bővítését, a imákon a hallgatók szakmai feladatok jobb megoldása értudásukat és általános művelt- dekében. Kérjük e?.ért az igazgatóságok és szolgála ti helyek vezetőit, hogy a szakszervezetek megyei bizottságait és szakszervezeti bizottságait a műszaki munkásakadémiák szerve?.ésében és megtartásában hatékonyan támogassák. 

ségüket növelhetik, és ezenkívül a gazdasági kérdésekről, munh-avédelemről, munkaversenyekról és újításokról iS szakszerű fel világosítást kapnak. Az 1-14. alatt felsorolt 
műszaki munkása.Joadémián 
minden vasutas dolgozó részt 
vehet, függetlenül a szolgála:i 
beosztásától. A 15. alatt eml1- Azok a dolgozók. akik a tett műsza'ki munkásakadé- műszaki munkásaikadémiák mián csak az üzemi vállalatok valamennyi előadásán részt üzemi tanácstagjai vehetnek vesznek, a részvétel hivatalos lészt. igazolásaként látogatási jegyet A műszaki munkásakadé:n�- j kapnak. A szol�álati f?n�kség l.k szerve?.ésével és irányt ta- 1 a szakszervezeti megyei bizott)ával közvetlenül a szakszer- ság irásbel� értesítése ala'f!já_n l-ezeti megyei bizottsága� és a �ű�z�ki mu�kásaka�e7"ui 

� szakszervezeti bizottsagok elveqzeset a . _láto9atási 3egy glalkoznak. Az erre vonat- kelt_�nek .  és kialltto szerv�ne� · részletes tájékoztatást az feltuntetesével a szol�alati 
�

o keltek közvetlenül meg- táblázat hivatalos észrevetelek 
pMk. rovatá!Ja köteles előjegye�ni._ 

mást - jegyzi meg Nagy Mihály. 
Néhány javaslat Talán lenne mód, hogy a mosdó-, öltöző- étkezó-problémát megoldják. Az egykori személypályaudvari !-osztályú váróte{·emben jelenleg két lakás van. Az egyikben egy 78 éves, a másikban egy 70 év körüli asszony lakik. Ha ennek a két asszonynak sikerülne máshol lakást találni, az állomás több, núnt száz dolgozójának szociális problémáját megoldhatnánk mondják a bizalmiak. Mosdót zuhanyozót, étkezőt lehetne' berendezni az egykori vál·óteremben és megszűnne ez a mosolyogtató helyzet, hogy ha a szállítmányozók három ragasztónöje mosdik. akkor - ,,a biztonság kedvéért" -. őrt kell állítani az ajtó elé. Bakonyi Ernőt más probléma megoldása is foglalkoztatja. A kocsirendezók neh�z, esős időben (de gyakran maskor is) életveszélyes munkájáról beszél és közben megkérdezi nem lehetne-e az Állami Bizt�sítónál a kocsirendezőket fokozottabban biztosítani? Talán a vállalat is hozzájárulhatna egy ilyen biztosításhoz, de ő azt is vállalná, hogy a saját csoportjában - próbaképpen - megszervezné a dolgozók önkéntes biztosítását. 

- Nagy könnyebbséget ;e
lent munkánkban, hogy a dol
gozók bíznak a szakszervezet
ben - summázza beszélgetésünk lényegét Nagy szb-titkár. 
- Igaz, hogy ez néha többlet
munkát is jelent (asszonyok 
jönnek panaszkodni, hogy fér
jük nem adja haza rendesen a 
fizetését -, segítsen a szak
szervezet, válni készülőket kell 
kibékíteni egymással, stb.), de 
a bizalmiak is. a szakszervezet 
helyi vezetói i_s szívesen vál
lalkoznak az ilyen problémák 
rendezésére. A kisebb, ilgyes• 
bajos na.pi gondokkal is fog
lalkozni kell . .,Többek közőtt'' ez is feladatunk! • • •  F. T. 

Súlyos balesetet 
okozott 

a gondatlanság 

A legilletékesebbek véleménye Kívülről sokan ismerik már a piros színű, sárga csíkokkal díszített, svéd gyártmányú Diesel-elektromos mozdonyokat, melyekből húszat vásárolt a MAV. Az új mozdonyok folyamatosan érkeznek hozzánk, és az ötödik is rövidesen megkezdi munkáját. De vajon beváltják-e ezek a gépek a hozzájulc fűzött reményeket? Hogyan vélekednek az első NOHAB mozdonyról, akik már alaposan ismerik: Dene István mozdonyvezető és Kovács IV. 
József, a mozdony kezelője. útközben nem :Ragyon lehet beszélgetni a vezetőfülkében. Mindketten a pályát figyelték, meg a jelzöket, amelyek szinte egymást érték. Néhány szót az.ért mégis sikerült váltani. Száz kilométeres sebességgel robogtunk, és elhagytuk már 
Nagyszentjános állomást, amikor a vezetőfülke jobb oldalán a műszerfal előtt helyet foglaló Dene István megjegyezte: 

- Az első NOHAB-vezetó 
vagyok. -P:n jártam három év
Del ezelőtt a svédek által 
kipróbálásra killdött moz
donnyal is. Tóbb kellene - Hogyan tetszik ez a mozdcmy? - kérdeztük. 

- A jelző szabad! - szólt 
Dene István, s miután társa megismételte a mondatot, tekintetével a végtelenbe tűnő pályát figyelve, válaszolt a kérdésre: - Csak egy bajuk 
van hogy kevés van belőlük ... Mi 'má;us 27-én kezdtük a 
munkát ezzel az elsll NOHAB 
mozdonnyal, Azóta 64 ezer 
kilométert tettünk meg. Vzem
zava,: mi.att eg11 percig sem 

Nem rajtuk múlott 

- Szépen viszi ez a moz
dony az 1700 tonnás tehervo
natot is. Berendezése korsze
rű, mégsem túl komplikált. 
Csak induláskor kell kapcsol
ni a sebességeket, a mozdony 
felgyorsitását már automata. 
végzi. A prototípushoz képest 
van a mozdonyon néhány vál
tozás - mondta Dene István 
- amíne.k nem orülünk. A 
viiszapillantó tük&ról például 
elhagyták a páramentesítő fű
tőberendezést. Ködös hajnalo
kon már most sem látom a 
szerelvényt, pedig induláskor 
fKl{lyon fontos ez. Az ablakon 
nem hajolhatok ki, hogy hát
ra.nézzek, mert a biztonsági 
berendezésről nem emelhetem 
fel a lábamat. Elhagyták a 
mosdót is, ami ugyancsak 
nagyon hiányzik. 

Komárom elótt ív következett. Visszakapcsolt a mozdonyvezető. Ezután már lassult a tempó, mert a pálya állapota C5a'k 75 kilométeres sebességet engedett meg. Néha így is akkorákat lódult a mozdony, hogy azt hittük, mindjárt kirepül a sinekről. Ráférne erre a vonalra a felújítás. 
- Budapestig már C8ak 

.. ballagni" lehet . • .  - jegyezte meg Kovács IV. József gépkezelő, aki ugyancsak rengete-
Üzembe helyezték a Dunakeszi 
Járműjavító új kocsim.osóját l;apunkban már beszámol- egy-egy kocsi megtisztítása. tunk arról, hogy a MA V Vas- Az új berende?.ésnek mindöszúttervezó ŰV új típusú kocsi- sze harminc percre van szükmosó berendezés tervét !kész!- sége egy személykocsi lemotette el a Dunakeszi Járműja- sására. A dolgozók örömmel vító rés7Jére. A berendezést a vették birtokukba az új kocsi-Szeptember 1�, éjfél közelmúltban üzembe helyez- mosó berendezést. Eruhetó, hi-után két perccel súlyos sze- ték, szen amelle11t, hogy gyorsan rencsétlenség töritént Békés- A járműjavítóban eddig dolgozik, nehéz fizikai muniká-csaba állomáson. kézieróvel végezték a kocsik tól kíméli meg őket, de hoz-A Szolnok felól érkezmt mosását. Igy kocsitípusoktól zájárul a munkaerőlúány eny-674-es szá?i-ú teherv<;mat Jl!o!- 1 függóen 25-40 órába került hítéséhez is. 

nár II. �abor fová;!tóke�lo � _______ ■ • ■ _____ _ Sípos Jozsef vezetőváltókezelo helytelen váltóállítása miatt foglal.t vágányra fut.ott. A vágányon álló kocsisorban éppen ekkor akart összekapcsolni két kocsit Trájer Béla kocsirendező. Az összeütközés következtében olyan súlyosan megsérült hogy a gyors segítség ellenére még aznap délután meghalt a kórházban. Mintegy 100 ezer forint kár keletkezett. Az összeütközés előtt az érkező vonat mozdonyvezetője és fűtője észrevette a veszélyt, de a 67 vagonnal érkező szerelvényt már nem tudták megállítani. B. Gy.-Cs. J. 

Szabványosítási vándorkiá l lítás nyílt 

a Nyugati pályaudvaron :&-dekes vándorkiállítás l nak növelése, a műszaki szín-nyílt szeptember 28-án a Nyu- vonal fejlesztése, a szociali�ta gati pályaudvar posta-csonka- cr�zágok munkamegosztasa • é t I mmd nagyobb mértékben vágányán. Ket n gy enge yes megkívánja a szabványosí-régebbi típusú étkerokocsi- tást. Ktilönösen fontos ez a oan nyert itt elhelyezést a kc.zlekedés és a távközlés teKözlekedés- és Postaügyi Mi- öt;etén. El-őnyös, ha a vasúti nisztérium szabványosítási 1rncsik egyforma alkatrészekvándorkiállítása. kel rendelkeznek. A vasúti ko-csiknak ugyanis az egyes or-A termelés gazdaságosságá- szagok vasúti szerelvényeibe besorolhatóknak és bármely erszág területén könnyen javíthatóknak 'kell lenniük. Ez elsósorban szabványosítással biztosítható. Több nemzetközi szervezete van a szabványosításnak, de számunkra különösen fontosak a szocialista országok szabványosítási szervezetei. A KGST keretében állandó szab• v:\nyosítási bizottság működik. A tárca területén érvényben 1evő szabványok száma mintegy 4000 és évente kb. 200 s.:akmai szabvány kerül kidolgozásra, átdolgozásra, illetve korszerűsítésre. Az elóször megrendezett 
KFM szabványosítási vándork.;ál!ítás a tárca területén fo
!yó szabványosítási tevékenyj �{g eredményeiről, feladatai-Az ipari televízió a.lka.lmazása na.gy segítséget jelent a l ról kíván átfogó képet adni a prágai központi pályaudvar dolgowinak. bemutatott anyag segitségé-

'1KXI KűlföliU KéPizolaálcUa yeJ.. 

késést nem sikerült behozni. L. J. 
Ötletes vasutasok 

Polgárdi már az ötödik álla,. 
más a balatoni vonalon, ahová 
fényjelzőket szereltek fel. A 
vasutasok szeretik ezeket a 
berendezéseket, mert meg. 
könnyítik és biztonságosabbá 
teszik munkájulcat. 

Az állomás dolgozói szeret
ték volna, ha a finyjelzők épt. 
tésével párhuzamosan kaphat. 
tak volna a forgalmi irodában 
olyan kis házi telefonközpon,. 
tot, mint amilyen Balatonfü,. 
reden, Alsóőrsön és Balatcm
almádiban van már. Ennek az 
volt az akadálya. hogy nem 
kaptak megfelelő kapcsoló. 
szekrényt. 

Ez a kis „bökkenő" nena 
hozta zavarba a polgárdiakat. 
Bakó Ferenc váltókezelő asz
talos vejével, Vollár Lászlóval 
készítet,t két ilyen szekrényt. 
!gy a túlterhelt forgalmisták 
hozzájuthattak a munk,íjukat 
megkönnyítő kapcso!ók.észii,. 
lékhez. Bognár Károly Tapolca 

Vigyázzunk 
a tisztaságra ! 

Békéscsaba állomás szem.élg
zeti laktanyája minden igényt 
kielégít. Gondozása jó kezek
ben van, hiszen az állomásfő,. 
nök sokat törődik ezzel a� 
épülettel. 

Mégis van hiba, mert egye
sek nem akarják észrevenni, 
hogy a gumiszőnyeg nem azért 
van a vetkőző helyiségben. 
hogy azon sáros cipővel ta
possanak. A ruhát és a cípól 
az öltözőben kell lerakni é1I 
onnan mezítláb kell bemenni 
a fürdőbe. Ehhez kell a tiszta 

gumiszőnyeg. 
A laktanyát igénybe veva 

vasutasok közös érdeke, hagi 
vigyázzanak a tisztaságra. B. Gy. 

Fényesör,eh 

a balesete/. 

naegeló!Zésére 

Alsóőrs-Csopak állomások között az 575/76 számú srelvényekben levő nagy fargalmú út-átjárót - ahol a 71-es számú balatoni műút keresz,tezi a vasutat - fénycső világítással szerelték fel. A fénycsövek alkalmazása minden biwnnyal elóregíti. a balesetek megelő?.ését. Elismerés illeti ezért Prohászka A� 
rás pályamestert, aki az wt-át• járó megvilágítását javasolta, valamint a tapolcai pályafenntartási főnökséget, amely ezt megvalósította. Kiss Lajos Alsóőrs 

F e. l h í v á s !  Az Északi Jármújavitó Mű• veliídési Otthonának táncegyüttese felvételt hirdet tehetséges fiatalok részére. 
Jelentkezés és felvilágosltas: Törekvés Műveliídési OlUlon, Budapest X., Könyves Kálmán krt. 25. Október 25-ig naponta 16-18 óra kömtt. Teletoiu .136,,,.145, 
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AZ ŐSZI CSÚCSFORGALOM SIKERÉÉRT 
i,·ta : s�a bó. A11,tal. a s.-a/,s�erve,zet lőtithára 

Felszabadulásunk után az ország gazdasági 
�éikermgésenek megindulásához elsőrendűen 
fontos volt a közlekedés újjáépítése. ,,Arc
cal a vasút felé!" - e jelsz.ó jegyében az 
ege,;z ország összefogott akkor a vasúti köz
lekedés helyreállításáért. 

A közlekedés jelentősége azóta nem csök
kent. Napjainkban még nagyobbak a követel
mények a t-a.súti szállítá.ssal sumben. Ipa
runk, mezőgazdasá,,"Unk és kereskedelmünk 
rohamos fejlődése évről évre nagyobb fel
adatokat ró a vasútra. és dacára a műszaki 
fejlődés - különösen az utóbbi években -
gyorsuló ütemének, időnként nagy körülte
kintést é.� erőfeszítést igényel, hogy a szállí
tás ne váljék gátjáv:i. a termelésnek és elosz
tásnak. 

Annál is inkább nehéz a felad:ato,k megiol
dása, mert népga=d.aságunk szállítási igénye 
éves viszonylatban nem egyenletes. Télen az 
ipari üzemek, bán�·ák kiszolgálása és viszony
lag kevesebb személyszrulítás, tavasszal a 
növeh-vő építóipari anyagigény, a mezőgazda
sági termelés előkészítő munkálataihoz szülk
Eéges fuvaTOk, nyáron az ugrásszerűen emel
kedő személyszállítás, és végül ősszel mintegy 
betetőzésül a mezőgazdasági termékek eljut
tatása a feldolgozó és fogyasztó hely-ekre -
okoz gondot a közlekedés dolgoz.óinak. Ha 
núndehhez hozzávesszük az export-import
szállitást es a mindjobban bővülő tranzitfor
galmat, ak'kor vázlatos képet kapunlk a fel
adat megoldásának bonyolultságáról. 

Mégis elmondhatjuk, hogy mindezideig a, 
11asi,t -, ha soksz:or voltak is fennakadások 
-, teljesítette a népgazdaság által reá rótt 
few.datokat. egyre növekvő gyorsasággal és 
megbízhatósággal továbbítja az utasokat és 
az árukat. Az egyenlet.e:; fejlődés eredménye
képpen a vasutas dolgozók lényegében, azonos 
nagyságú pály.ahoss:ron, viszonylag ikevés kar
szerúsi tés mellett, ma mintegy három és fél
szer több árut és kb. négyszer több személyt 
szállítanak, mint 1938-b<in. 

fokozódtak a nehézségek 
Sajnos. ebben az évben fokozódtak a köz

lekedés nehézségei. A zord időjárás gazdasá
gi életünkre -, mind az 1963. évi indulásru\l, 
mind a későbbi hónapok torlódása miatt -. 
káros hatá<;SaJ volt. A vasút Is kényszerű for
galomkorlátozással kezdte az 1963-as terv
ével, de az ipar, építőipar és a me,,.iigazda
ság is csa,Jmem kétl,9napos késedelemmel 
láthatott tervei megvalósitásál10z. Errtiatt az 
éves feladatok teljesítése 12 hónap helyett, 
10 hónapra zsúfolódott. A vasútnak csaknem 
3 millió árutonna elmaradást kell pó1:olni az 
év végéig. Az eddig( módszerekkel ez nem 
lehetséges. Sőt, teljesen megváltoztatja a ko• 
rábbi éi:ek munkarendjét, nevezetesen a szo
kásos őszi forgalmi felkészülést, majd. az őszi 
forgalom lebonvolítását. 

A korábbi években kialakult, hogy május, 
június, július hónapokban a vasút .átfogó terv 
alapján. szerve?.ési és műszaki mté-zlk-ooéseket 
készített elő, hogy az őszi csúcsforgalom ide
jén a személyi és műszaki feltételek rendel
kezésre álljanak. A forgalom, a vontatás dol
gozói ebben az idoszakban mentek szabad
ságra. .kidolgozták a nagyobb forga,lornsúrú
ségnek megfelelo menetrendeket. mo-Mlony
fordulókat. a pályák rendbehozatala erre az 
idöre sűrűsödött. hogy a csúcsforgalom ide
jén javítások. fenntartási munkák és építé
sek miatt lassújelek, valamint vágányzárak 
csak a legszükségesebb mért&.'ben legyenek. 
A mozdon�·ok és teherkocsik időszakos javí
tásra zömében ekkor kerültek a műhelyekbe, 
hogy az őszi forgalom idején a szállítás re11-
del'kezésére álljanak. Ezenkívill a vaSút és a 
szakszervezet minden, vonalon. termelési ta
nácskozásokon, megbeszéléseken i«mertette 
az egyes hrnzgatóságok és szolgálati helyek 
külön feladatait. Irfu.0s rendelkezések és a 
sajtó segítségével biztosltották. hogy minden
ki mee;i•merje feladatait. Ezek az intézkedé
sek eddig általában beváltak. eredményesek 
voltak. 

Új megoldásokat is kell keresni 
. Az idén az &zi forgalomra való felkészü
lés az objektív körülmények miatt módosult 
és egyáltalában, nem haso:nlit a korábbi évek
hez. Elsősorban azért. mert a népgazdasági 
terv elmaradásának behozására megindul,t or
szágos méretű mozimlom málr ápril:is,-május 
hónapofoban és attól kezdve folyamatosan 
o}yan szállítási. követelmén�·eket támasztott. 
amel_,• ele,·e kizárta a szokásos felíkészülési 
lehetöwgeket. Jún.itLs-július hónapokban a:z 
eddig:! őszi forgalmat felülmúló áruszállítási 
igén,r jelentikezett. sőt. annak ellenére, hogy 
gyakran naoi 17 ezer k=it rakta!k me� m;;n
den nap több száz lwcsihi6ny mutatkozott. 

Látható rolt, hogv az ed.dig al.kalmawtt 
mód.szerek nem lesznek elegendők, més, új 
megoldásokat kell keresni. EHenkez,ő esetben 
hiá'ba pótolja az ipar és építőipar kényszerű 
elmaradását, íhiába jelentkezik a mezögazda
ság több termékkel, a szállítás elégtelensége 
miatt a fogyasztóhoz nem. vaizy késedelem
mel kerül a szükséges arnvag. élelem sitb. 

Milyen intézkedések szükségesek. a megol
dáshoz? S1.erintem két területen kell nagyoo 
gondosan és gyorsan, cselekedni. Egyrészt 
a �asút részéről megfelelő szervezeti megol
d<isokat, műszaki intézked-éseket haladél-.-ta
lanul gyakorlattá tenni a rendelkezésre álló 

anyagi ösztönzési lehetőségeket a nehézségek 
átihldalásá:ra fordítani. A mozgalmi szervek-

kel együtt, személyhez szóló, a helyzet nyílt 
isme1:tet.ésével kell a dolgozókhoz fordulni, 
kérve még ha1ékoeyabb, gyorsabb munkáju
kat. A főbb feladatok a követlkezők: 

a) a munkaerőhiány miatt a vontatási és 
forgalmi dolgowk, valamint a járművek pon
tos, tervszerű e:los:ztásának és foglalkoztatásá
nak megszervezése anélkül, hogy a dolgowk 
nagyon megerőltető igénybevételére sor ke
rülne, vagy a forgalom biztonsága csökkenne: 

b) a járműjavítók és vontatási milhelyek 
kapacitásának jobb kihasználásával a mozdo
nyok és kocsik jó minőségű javítását meg
gyorsítani. hogy azok minél gyorsabban a 
szállítás rendelkezésére álljanak. A javítóbá
zisok üzemfejlesztési lehetőségci még igen 
nagyok; 

c) az üzemi járművek napi teljesítményé
nek jobb megszervezésével elérhető a mozdo
nyok vonóerejének jobb kihasználása, hasz
nos futásuk növelése, a kocsik gyorsabb to
vábbítása jól rendezett vonatokkal, a ki- és 
berakodások nreggyorítása, az üres kocsik 
megfelelőbb irányítása által; 

d) a munl,averseny feltételeinek a nagyobb 
feladatok irányába való alakítása, a rendel
kezésre álló prémium- és jufalomösszcgeknek 
a megfelelő felhasználása, hogy a fokozott 
teljesítmény anyagiakban is érzékelheiő le
gyen a dolgozók részéről. 

Ezek tennész.etesén a 1 gáltalánosabban 
összefoglalt tennivalók. mert ezeken kívül 
még sok részkérdés (anyagellátás javítása 
stb.) megoldható. 

A siker nemcsak a vasúton múlik 

nek is része van tehát az eddigi, nem lebe
csülendő eredményekben.. Másrészt elejét vet
tüK bizonyos túlkapásoknak. Miután nyilván
valóvá vált, hogy az idén nem lesz átmenet, 
felkészülési időszak az őszi csúcsforgalomra. 
hanem folyamatosan nagyobb lesz a szállítás, 
a Gazdasági Bizottság az építőiparhoz ha
SO<nlóam,, rendkivül!i túlórakeretet engedélye
zett. A túlórá:k engedélyezése különösen a 
járműjavító iparban sok helyen a munkaügyj 
törvények megszegésére csábította a jármű
javítóipar vezetőit. A túlóráik a könnyebb 
megoldás -, például a munkaidő megh05Z
s:zabbítá.sa -, felé orientálta a vezetőket és a 
szükséges műsza!ki iniézkedések elhanyagolá
sá3:a, de s:zaksrervezetünk a legha,tározotta,b
ban fellépett ez ellen. 

lVIegbeszélések.et folytattunk a nagy szál!í
tásokat régZő népgazdasági ágak szakszerve
zeteinek vezetőil•el akik elött vázoltuk nehéz 
helyzetünket, kéri:é támogatásukat. Ugyan
aldwr ők. is elnwndották kifogásaikat a 1-"a.S
úttal szemben. Mi ereket a vasút vezetőinek 
tudomására hoztuk. és a hallás nem mairadt 
el, mert kezdeti eredmén)'rrlelc számító :intéz
kedések történtek. Ilyen például a vasúti és 
közúti fuvaa-O!k összehangolt irányítása, amit 
szer:intem követni kell a nagy iparágak és a 
mezö,,o>azdaság meghízott képviselői minden
napos bekapcsolódásának a kocsiigények el
bírálásába, a szállítmányok szervezésébe. 

Közös felhívással fOi'dultunk a dolgozók
hoz. v-'d7J01Va a helyzetet és a legfontosabb 
tennivalókat. Tájéko2Jl.attuk a megyei bizott
ságokat és mjtuk keresztül a szalkszervezeti 
bizottságokat, hol. mit kell t.e:nru. A jármű
ja\'Ítók páni:-, gazdasági és maksz.ervezeti ve-

zetőivel részletesen megbeszéltük a javítások 
menetét. a mozdonyok, kocsik kiadásának 
meggyor.sitásá.t. A megemelt prémiumok és 
jutalmak elosztását megejtettük. Most a ;,ZÁ)

cialista brigádokkal akarunk tanácskozni, aki
ket szintén a nagy feladat megoldásához 
igyekszünk segíteni. 

Nem elég ihatékony még a szocialista mun,
kavenseny. Nem irányul kelláképpen a ne
hézségek megoldására. Ez szakszervezetünk hi-
1:,ája elsósorban, mert nem reagáltunk jdőben 
az új felada.tokra és nem adtunk időben meg
felelő támpontokat a műheh·eknek, fűtóhá
Laknak, állomásolmak és pál.vafenntartási dol
gozólmaik, a szakszervezeti bizottságoknak:, 
hogyan tegyék hatékonyabbá a munkaver
senyt. Ez most a legsürgősebb tooaüvalónk. 

* 

Lehet. hogv az elmondottak nem ut.alnak 
elég derúlátásra. azonban nem jelentik azt, 
mintha nem volna meg a teljes bizalom és 
elhatározottság az őszi forgalom feladatamak 
teljesítésére. A ,-asutas dolgozók számtalan 
esetben, IJ.izonyságát adták hivalástudatuk
nak, munlkaszeretetüknek. Sok korábbi ne
hézségen éppen ez segítette át a Yasúti szál
lftást. Mégis helytelen volIDa elhallgatni azo
kat a nem vasutas dolgozóktól függő feltéte
leket. amelyek nélklil ezt a különlegesen ma
gas te]jesítmén,yt már nem lehet nyújtann. A 
néprazdaság. a va�út yezetése. a mozgalom 
együttes segí+<égé\·el az őszi forgalmnt is �i
kerrel lehet lebonyolítani. ha a szállitás ügye 
közügy lesz. és mindenki me�teszi köteles
sé!!ét. Csak így érhetjük el. hogy a vasúti 
s7A11Uítás nem akadályozza. hanem segíti 1963. 
é\i tervünk teljesítését. 

�,,,,, ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,, ...... ,,,,��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...... ,,,,,, ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 
A közlekedési és szállítási helyzet javítása � 

azonban nemcsak a vasúton múlik. A kül.ön.- � 
leges nehézségek. a népgazdaság egészétől is � ... t b 

• 
•• �""-d "d •• tt különleges intézlveaéseket kfoánnalc meg. '.Ha � ii.a van an IS ,,,egn'IIC,;.; 0 0 

nem is úey, mint a íelszabadulá...«t közvetlen, � 
követ.ó időszakban. de most is elöterbe kefil � •- " 

" '' "t ' • •J ' 
kerülru a régi jelszónak: at·ccal a vasút felé' � a CUdorrenas�a I asi 1 @ff •• Ezt a jelszót most rnódooitani kell: a1"CC7! a � T � 
közlekedés felé! Ez a módosítás szüksége , � _ . , 
mert ma már a vasút mellett a gépkocsiköz- � Az osz1 csucsforgalom kez- esetén a személyvonathoz kap- eredmény meghaladta a szo
lekedés is fontos szerepet játszik a szállítás- � de!ét j�Iei;itette _Hatvan állo- csolva is továbbítják Salgó- kásos hét.köznapi átlagot. 
ban, és a vezetöszerveknek, a táJrcáJmak, ü7.e- � nas szamara, amikor szeptem- tarján, Szolnok vagy BuC:a-
meknek kifejezett érdeke a vasút és a gép- � �.el 2-án i_ne�kezdt<; mui;iká- pest felé. Több rakodógép kellene 
jármúközlekedés zavartalan menete. Szük>-é- � 1at a_ hatvam, maJd _8-an a Nem lehet panasz a gurító- Nagy problémát jelent az ál• ges tehát, ha&\' minden/ki Ö.'>Szefogjon é. a � sel�r�1 cukorgyar. E ket gyar domb eredményeire sem. Pe• lomáson a rakodás gépesítésé
kMekedés �tségére siessen, mert enéikül � ellatása !!agy fel.�datokat ró cze IV. János gurításvezetö 

nek. hiányossága. A szén kiraegys=rúen nem lehet a kö,,etelmályeknek � a� állomas dolgoz5>1ra .. �ze_n szocialista brigádja például kását csak egy szallítószalag 
eleget tenni. Hol kell segíteni ? , �a selyp1 cukoriq�r re�zere 1s szeptember 14.-én 22 fogással k 

. .  
a) A tervsz-7 sza'llítás biztos,tása, az � Datv_anban késZJtik elo a sze- 1243 kocsit guntott. Dobák „egili. Dc ez is csa - arra Jo, �· � ,. l k t hogy az űrszelvényból elvigye 

eg·yenle:tes ka.pa.ci.táskiJ,.asználás érdekében a r ce venye ·e · László guritásvezetó brigádja a kocsikból ki lapátolt szenet. 
kL és berakodást egyenletessé kell tenni. A � 

400 k 
, szeptember 15-én 20 fogással O1•. -an ge·p n·1ncs, ami közvet--" , � kocsi cu orrepa t211 k ·t  dezett. • 

rasút folyamatos üzem, Uik.tetéssz.,-,-,, igeny- � ·ocsr ren lenül a kocsikból szedné ki a 
bevétele zölckenöket okoz és nem gazdasá.,a.s. � H gy b

" 
k , ak meg 8 . A�. ő_szi csú�sforgalom prot>- cukorgyár részére érkező 

A�i pedig, a. 1...asútnak nem gazdaságos, az !' &; rö-;ekv� · s�ll!t�st�eladatok- Le;11a1rol beszelgett':'nk. d.r. z:a1 1 nagy mennyiségű fűtőanyagot. 
nepqaz_da.saq,nak. sem . a=: , A sok _hRl11e,1 el_o- � kai 7 _ erről érdeklődtünk J�n?s kereskedeln:u allomas- Az idei culwrrépaszezonban 
forouló rakodómunk!?shwny p6t:J4só.ra segit- � Bf'nke Isti,án állomásiőnök- tonokhelyettessel 1s. 1 mé� több mint kétezer vagon 
sé{fet , ke�lene nvújtani, 7:!ás _teru'.eten . 11em � helyettestől .  1 - Szállítófeleink munkájá- s7enet kap a hatvani cuk?r-
e!igge kiJU?szn/.ilt, 1ttI{JUtömegi, szaU�tmonvok :i . . . t ra igazán nem panaszkodha- 1 g_ ár. A szén rendszerlllt 
ki- és berakására alkalmas rakodógépek idő- � -

. 
1{at;:���7.asr� �os 

I 
tunlc. Igyekeznek elvégezni a I irányvonattal érkezik. Mun

leges rendelkezésre bocsátását,aL l< n�pon_ 
\ .k k 

o
�� � 

o
r rakod.ásokat az által11nk kért ' kaerőhiány miatt nehéz a ko-

b) Az ipar által már leszállított villamos- � rretp'.: er ..:._z'E -ek ezag obb
en

re�': iciőpontban. Állomásunkon esik gyors kirakása és továb-
és D�sel�moz miyok uze•17! esz�,,et z�.ga !' �szét a helyi cukorgyárba, a ,e_nyszer ira ,as arany ag e- 1 ·asa. . . . . d. ·· k ' .,.,, . l ' bb � S \an. nn n y 1 ·  k . / '  , l k 

j
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80 szazalekosra felemelni. Nem szukseaes � többit Selypre továbbítjuk. ves vai: - hall�tt�k .. a keres- _ _Ha_tva:1 allo�1a� dolg�z�1 -
1IUIC'!/�rázni. hogy miiyen t:o�ta�ási kapa<it.á!� � li1egnövelcedett a l,ét gyár fel- ked':lm1 ál101T1asfono�1el�et-

1 
k�ztuk a2 szoc1ahsta :mgad_ -

bőttülést er�d·n;en1tezne tovab_bi 3�0. , u;, � adása i.s mert megkezd.tél. a lf;stol. - _Stker�ilt megs7ene�-

1

1mndent �egtesz�ek azeri; 
nagy teljesit-rn.enyu mozdony uzembe allitasa. � nyers és· a szál-az répaszelet, ni a vasarnap!: rak�a�t is. horo_r az _o�z1 �su�sforgalom 

e) A vasúti n:állit.ás folyamatos üzemelte- � valamint a cukor szállítását. �zep_temb�r I�-én P<:lda�Z �8 ��hez napJ_ai_ban is Jól megáll-

téséhez nagy fűtő- és a'ltyaghi.ánv járul. Sür- � A  feladás növekedése egyéb- ko_�5!t T�_kt�nk m�g arural e! Jak a helyuket. 
L-<lZ gősen és soronkíviil kellene az ip.arnak a � ként  kedvező a vasút számá- kmntettunk 205 l.ocSit. Ez a- < ) 

szükséges anvagféleségek.et terven felül biz- � ra, hiszen így lehetővé válik ••-•• 
tosítani. A nagyobb 4/énybn·étez jobb fenn- ?.a rakva-rakott mozgalom ér
tartást, a, joob fenntartás több anvagot ;,. igé- � vényesülése. 
nyel. , , .. _ . 1 - Győzi-e a ki- és berako-

d) A Táford.itá.sok. 'llovekedese muitt a tel- ?. dást a hatvani cukorgyár? 
:jesített munknórák nöi,ekedése egyes szak- � - Szeptember első napjai
szo1,g4latoknál elkerülhetetlen. Sajnos, épp,•n � ba1i volt egy ki.s fennak.a.dás 
ott jelentkezik ez, ahol eddig is, normális � mert még nem működött � 
forgalom mellett. hat-i 260-300 óra körül � velfa" berendezés, amely erős 
TTWZ{lott a teljesítménv. A munkálatok ha- � vizsugárral mossa ki a rép<it 
laszthatatlansága miatt, sokszor bizony gaz- �a kocsikból. Amióta mülcödik, 
da&í.(Jfalan megold.ás is eLkerülhetetlen. Végső � 9yorsan ürülne!. a kocsik. Az 
fokon az ét"1$ eredménvek számbat·étel.ekor � elmúlt 24 órában 200 kocsi 

. mindez negatímimként jelentkezi.k és ·újból � közül csak három kirakása 
előáll az a: furcsa helyzet. h0fl1! rosszabb kö- � késett néhány órát_ 
rülmén.ve� �özvpt, 1Wj1·yobb intenzitással. na- � Azt is megtudtuk, hogy a 
gyobb tel1esitmenyt ernek. el a dolgozók, az � növekvő for«alom ellenére ja
ered.ményességben azonban visszaesés köret- �  vulnak az illlomás eredmé
k.ezik be. Az év -r:égi ü=emi jutalék peldául � nyei. A géphelyzet most jobb, 
teljesen bi.wnytalan lehet, ha a felső gazda.- � mint a nyáron volt, mert a 
sági szervek 11em méltányolják. az idei é1I � villamosmozdonyokat keve
,.endk.ílliüi voltát és a.nnak köi:etkezményeit. � sebb meghibásodás éri. Csök
Ezen a helyzeten változtatni kel!. Az eqye.� � kent a gépre várások száma is. 
d.olgoz'ána.k érezn.i k.et!. hom1 e-rőfes.zítései � 
anvagiilLg is meghozza gyümölcsét. � Az élenjárók 

Ez a felsorolás nem teljes. de a leg,;zük.'lé- � 
geselbb és reáli� tennh·alókat említi. amel,·ek � Szeptember első tíz napia
azonnal m€€'ralósíthatók. ha kellő megért&-re � ban a tehervonatok terhelésé
találna<k. � nek tervét 103,67, a kocsiki-

� tiasználást 1 05,5, a kocsi tar-
, , , , � ló7.kodást 100,2 százalékra tel-

A szakszervezet nehany f eladatarol � iesítették. A tehervonatok 
· � r11eneLrendszerinti közlekedése 

Elnökségünk már az év eleje ófa sokolda- � csak fél százalékkal maradt el 
l�a,n, f�aJ!k?zik. az 1�63-ai; év ten:eijesfté- � �ervezettö_L E �unka sor�n 
seYel es az 1lletélkes ,Pártszervek seg,!..<égével, � �zep eredmenyt ert el Juhasz 
a _vasú� v�:el együ� a_ magunJ� eszk?- � Lajo_s _forgalmi . �zolgálattevő 
ze1vel is segitettuk a nehezsesrek áth1dalásat. hzociahsta brigadia Szeptcm
Munkálnka.t eg:i,Tés.i:t; meghatároztak a tél � ber 8-án Ll helybil induló te
o'kozta lemaradások beh07..á6ára irányuló szer- � hervonatJuk volt, valamennyit 
vezés és mozgósítás tennlivalói. Ennek kerc- � menetrendszerűen útjára bo
tében részt vettünk a módosított teljesítmé- � csátották. Kókai Ferenc kocsi
nyi. javftá,-i ten·ek: kidolgozásában. a ver- � mester brigádjával az iparte
senymozgalom rend=énel,. az űj követé)- � lepek grafikonos kiszolgálásá-
mények-nek megfelelő kialakításában. � ban ér el jó eredményeket 

Központi veze!ő�günk rés�e� meg- � Kókai. Feren� Jól szervezi a 
tárgyalta és me,g.1elólt.e a tenmvalokat. A me- i munkat. Az elo vagy gyorsan 
gyei bizott�ail együtt, szaikszervezetűn:lf• 'rnmló szállitmányokat szükség 

l\lotoros targonca könnyíti és gyorsítja a munká1 a Nyu
gati pályaud,·aron. 

(MTI Foto: Lajos György felv., 
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KÖSZÖN ET A SEGÍTSÉGÉRT 
Ha kissé megkésve is, de 

P.ZÚton szeretnék. köszönetet 
mondani egy kedves jegyvizs
gálónak, Csonka Józsefnelc. 

Kelenföldet, jött a jegy1,izs,. 
gáló és leültetett bennünket. 
Segítségünk.re volt az átszál• 
,ásná! is. 

Július 15-én délután egy vi- Figyelmessége nagyon jól• 
lágtalan ismerősömmel Mórra e;;ett nekünk, ami, úgy véljük, 

I utaztunk. A vonaton mar követendő példa i,alamennvt egyetlen hely sem volt és ve- , vasutas dolgozó számára. 
lünk. a két id.ös em berrel, sen-

1 ki sem törődött. Allni hagytak SzilácYi Fereno 
bennünket. Milltáii elhagytuk Budapest 
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Vélemények a toltvonatokról 
egy éves tapasztalat alapján 

E gy  esztendőt•el ezelőtt 
1962. október l-én találkozott 
előszór a vasutasság és az uta
zóközönség a tolt vonatként is 
közlekedő ingaszerelvények
kel. 

Amit korábban szigorúan 
tiltot1; az utasítás, az mód
szerre lett. Gyorsabb Csökken 
az önköltség és mert néhány . munkafolyamatot feleslegessé 
�esz ez a forma, növekszilc az 
állomások amúgyis elégtelen kapacitása. 

Az évfordulón meghallgat
. tunk néhány dolgozót az inga
járatokróL 

vóje így kezdi a beszélgetést: 
- Esténként, szolgálatba 

jövet jóleső érzéssel látom Rá
kospalotán amint a 136-os 
számú tolt vonat - elöl a ve

zérUikocsival - szinte suhan 
át az állomáson. Jó volna, ha 
már valamennyi helyivonat 
így közlekedne. Ezt nemcsak 
azért mondom, mert tisztább, 
kulturáltabb közlekedést je
lent, hanem azért is, mert lé
nyegesen kevesebb forgalmi 
ténykedés van ezekkel a vo
natokkal. Nincs szerelvény be
tolás és kitolás. Nincs géprá-
járás és lejárás . . . Megérke-

• 1 
zik a vonat, ki és beszállás 
után máris indul. A kezdeti 

1 
nehézségeken, hogy fordítva 

Szászi/e Istuán, a Rámán jártak ki a mozdonyok a fűtő• 
Kaió fűtőház főmozdonyveze- házból, hogy a távvezérlési 
tője, aki 1962. október l-én a kapcsolást néha összecserélték, 

Egy éve készült ez a felvétel, amikor a vasút vezetői is el
kísérték próbaútjára az ingavonatot 

legelső tolt vonattal elindult,
/ 

ma már túl vagyunk. Egy a 
igy nyilatkozott: lényeg, hogy a tolósvonatok 

- Csak jót tudok mondani! fontosságával, sajátosságával, 
Pedig kezdetben féltünk tőle. a vonali forgalmi szolgálatte
lgaz, volt baj a fékberende- j vók is tisztában legyenek és 
'Zéssel. De az úgynevezett D. 2 ügyeljenek azok menetrend• 
féT. teljes biztonságot nyújt. szerúségére. 
Risebb hibák még előfordul· -K "lö ·' k ' .. .. "t nak, a dudákkal és telefonok- u no�. eppen. nagy oromo 
kal. Ezek a gyermekbetegsé- okoz nekun!', hogy !lnnek .. a 
gek azonban egyre tiinedez- na�ys2;e_ril es _gazdaSU;gOs koz
nek. Jó volna, ha a menetrend �ke�es, form?-nak mi. Nyuga
több idöt adni a gépkezelésre. t�. palyaudvari d?lgo1;6�. z�_het• 
1tt-ott a fordulási idő elég tu!1-k a bevez�t6i, uttoroi 
szűk. Télen könnyen ba:J le- feJezte be nyllatkozatát. 
het a menetrendszerüséggel! 
. - Ne haragudjon - mond
ja és máris mászik fel a moz
dony olajos lépcsőjén. Az vz. 
lóról érkező 2639-es és a i\fo
twrra induló 2612-es számú 
vonatok között ugyanis csak 
8 perc volt a beszélgetésre. 

• 

e 
Buzás Mihály műszaki ko

csimesternek is - akinek ta
lán a legtöbb köze van az új 
vonatokhoz - jó véleménye 
van az újdonságról. 

- A tolt vonatok, melyek
tál kezdetben mt is féltünk, 
várakozáson felül beváltak. 

Mizsák Jenó intéző, Buda- Mi is, az utasok is megóarát
pest Nyugati pályaudvar ren- koztunk vele. Könnyebb a sze
delkezö forgalmi szolgalatte- 1 relvények karbantartása, tisz· 

Egy érdekes brigádszerződés 
- l\'em lehet megcsinálni, 

1 
rendelkezésre. A tartalék sze

mert két különbözó s;::akszol- mélykocsik állagáról - me• 
gátat dolgo::óí nem köthetnek l 

lyek a nemzetközi gyorsvonli
egymással szocialista brigád- tok részére vannak előkészít
s;;erződést! - Nem lehet azt I ve - � műszak: és a fo!·g�lmi 
szakmailag ellenőrizni _ �olgo_z?k pont?sabban, tdoben 

dt , k "bb N . ertes1tik egymast. n:on a to en . a yugati A komplexb1igád-szerződés P�lya1;1d_varon, ami_kor a dolgo- megkötése óta kézzelfoghatóan 
zok kozott felmerult az a gon- javult a munlca, de a két 
dolat, hogy a jobb munka ér- szakszolgálat között javult a 
dekében szocialista brigádszer-

, 
barátság, a kollektív szellem 

ződést kötnek az egy műszak- is. Sok minden szerepel még 
ba tartozó műszaki és forgal- a brigádszerzódésben. A többi 
mi dolgozók. 1 n:özött vállalták a várótermek 

Éppen abban a műszakban . és peronok tisztaságának el
született meg ez a gondolat, i lenórzését. Havonta kétszer -
ahol a legtöbb volt a zsöiiölő- éjszakai időben - megtárgyal
dés. Nem csoda. hogy nehezen ják a napi, hazai és nemzet
öltött formát a szerződés közi politikai eseményeket. 
amelynek pontjai sok ér- Egyszer a forgalmi, másszor a 
dekességet tartalmaznak. De műszaki brigádvezető tart 
máris mutatkozik az ered- szakmai ismertetó előadást a 
mény. Alaposabban, gyorsab- tagság részére. Vállalják to
ban történik az érkező vona- vábbá, hogy a csomóponti góc
tok vizsgálata. A fékpróbákat és letéti könyvtárakat rend
szükségszerűen több lakatos szeresen igénybe véve olvas
végzi mint korábban. A for- nak, fejlesztik szakmai és 
duló 'vonatoknál a menetrend- általános műveltségüket. A 
szerüreg érdekében a műsza- megállapodás egyik legszebb 
kiak elvégzik a kisebb javítá- pontja, hogy a brigádtagok -
sokat. mint egy nagy család - köl-

A forgalmi dolgozók ügyel- csönösen meglátogatják egy
nek arra hogy a vonatok bak- mást, ha valamelyikük megbe
ra legy�ek tolva. Az érkező tegszik. 
vonatokból - fordltás eseté- Lehet, hogy a vállalások a 
ben - kisorozzák a favításos, munka tempójában nem lesz
lebárcázott kocsikat. Gyorsab- nek maradéktalanul teljesítve. 
ban történik a gépek vonatra Egy pozitív eredménye azon
állítása. A távolsági vonatok ban máris van a szerződésnek: 
posta:, háló- és egyéb kocsi- meg�zűnt a köteke�és a m�
jait úgy igyekemek a vonatra szaki és a forgalmi dolgozok 
tolatni hogy a műszaki vizs- k'.izött. 
gálath�z elegendő idő álljon - gergely -

togatása. Persze, a nagyon éles 
fordulók ti kulturáltság ro
vására mennek. Hogy egyet 
mondjak: a 2629. számú vonat 
5.23-kor érkezik. Kiszállás 
után felvesz egy postakocsit. 
A 130. számú vonat, mely eb
ből fordul, 5.35-kor indul me

A be 
., 

es 

nem jelentett balesetekről 

azok következményeiről 
súlyos, sérülésükkel tovább 
dolgoztak, nem tartották szük
ségesnek a balesetet felette
seiknek jelenteni. Egyesek fe
gyelmi vizsgálat elrendelésétől 
és az ezzel kapcsolatos követ
kezményektől féltek. 

netrendszerűen. Ha csak né- Nem régen még erőtől duz
hány percet késik érlcezóben, zadó emberek voltak. Tele 
már alig marad 2-3 perc a életkedvvel, bizakodással dol
múszaki vizsgálatra és a fék- goztak elképzelésük valóra 
próbára. Ilyenkor persze haj- váltásán. Ma kezüket tördelve 
rá, kapkodás kezdődik, mely kérik: a szakszervezet hasson 
sohasem szül j6t. Sz6 fér az oda, hogy sérülésüket a szol
elektromos kürtök és a vezér- gálati főnökség utólagosan is-
lókocsi ablaT,törlőjének biz- merje el üzemi balesetnek. A szolgálati hely érdeke ? tonságos működéséhez. A kő- Az utóbbi időben mind 
zeledő tél miatt említem, hogy gyakrabban találkozunk ilyen I 

Legsajnálatosabbak azok az 
egyetlen elfagyás ezekre a vo- kérelemmel. A panaszosok egy esetek, amikor felelős vezetők 
natokra sokkal veszedelm'e- része bátortalanul bevallja, a szolgálati hely érdekeire vasebb, mint a többiekre. hogy a balesetbejelentés elmu- tó hivatkozással arról ,győzik" 

Elektromos kürt harsan, lasztása saját hibájából tör- meg a sérültet hogy balesetét 
ahogy jár befelé a tolós forda. tént. Mások felháborodva ne üzemi bal�setként jegyez-
Jól látható az ablakon át, mondják, hogy a baleset meg- • . . 
ahogy engedelmességre kény- történtekor félrevezették őket. tesse elo. Azza.� is �rveln_ek, 
szeríti a szerény külsejű ve- Vannak, akik a baleset be- j �ogy a tá;PPén� ossz:geben ugy 
zérlőkocsi vezetője, a hátul jelentési kötelezettség módjá-

1 

smcs elterés, 1gy karosodással 
gőzölgő, füstölgő, nagyerejű, 

1 
nak nem ismerésére hivatkoz- nem kell számolniuk. Ennek 

büszke gőzmozdonyt. nak. Azt hozzák fel indokul, ellenkezőjéről a későbbiek so-
lf, J. hogy mivel balesetük nem volt rán meggyóződhet a dolgozó. 

l\apirenden a téli lelhés,zülés 
Veszprém megyei tapasztalatok 

A sárgult levelek, a hűvö
sebbre forduló idő, no meg a 
cukorrépával megrakott nyi
tott kocsik megjelenése a vas
úton a közeledő télre figyel
meztetik azt a vasutast is, aki 
netán elfelejtené megnézni a 
naptárt. 

A Veszprém megyei bizott
ság azonban nem ilyen feledé
keny. Idejében felhívta alap
szervezeteinek figyelmét a té
li felkészülésre. A megyei bi
zottság mellett működő mun
kásellátási bizottság Éber
hardt Ferenc vezetésével pe
dig már a múlt hónapban fe
lülvizsgálta a munkásszállások 
téli előkészítését. Októberben 
a mozdonyszíne.k állapotát né
zik meg, hogy segítsék az eset
leges hiányosságok felszámo
lását. 

'I ucza! Gyula, a Veszprém 
megyei bizottság titkára ben
nünket is meghívott a szep
tember 25-én tartott titkári ér• 
tekezletre, ahol a titkárok ar
ról is beszámoltak, hogyan 
munkálkodnak a szakszolgá
lat!Jal közösen készített téli fel
készülési tervek végrehajtá
sán. Az alábbiakban ismertet
jük az elhangzott beszámolók 
néhány részletét. 

zóinkat, akik nem tudnak ha- Csécsei István, úrkúti Gaz-
zamenni a járhatatlan utak dasági Vasút: 
miatt. - Rendkívüli nehézségeket 

Tóbiás Imre, Tapolcai Pá- jelent számunkra a tél. Négy 
lyafenntartási Fónökség: éve nincs mozdonyszínünk, és 

- Vonalbejáró óreinket ki- amiatt már most, a hűvösebb 
képeztük a reli feladatokra és reggeleken, nehezebben indul
elláttuk őket a szükséges védő- .nak Diesel-mozdonyaink. For
öltözettel. Megszerveztük a galmi irodánk egy kiselej
melegítő ital főzését és kiosz- tezett C kocsiban kapott he
tását. 'I apolcán az állomással lyet. 
és a fűtőházzal szocialista KitűniJk e beszámolókból, 
szerződést kötöttünk, melynek hogy Veszprém megyében ko
értelmében a h5 eltakarításá- molyan készülnek az idei tél
hoz ők i.s segítséget fognak ad- re, okultak a tavalyi hibák,ból. 
ni. Van azonban még sok tenni-

Kiss István, Keszthely állo• való, hiszen a tüzelóellátás 
más: nem mindenütt kifogástalan, 

- A tél beállta előtt igyek- nagyobb gondossággal kell 
szünk eleget tenni a legfonto- előkészíteni a kocsik, a lakta
sabb szállítási feladatoknak. nyák és irodák fűtését, s ilyen
Gyorsítjuk a rakodást, hogy az kor a fűtöházak is ezernyi 
állomáson ne feküdjenek a ko- problémának néznek elébe. 
esik. Felkészültünk az állo- Ezért szükséges, hogy az ok:.
más tisztítására, a sfkos utak tóber 15-ig sorra kerülő tag

felhintésére. A felesleges hol- gyűléseken minden alapszer
mikat eltávolítjuk az állomás vezetnél alaposan megvitassák 
térségéből, hogy ne akadályoz• a téli felkészüléssel kapcsola
zák a hó eltakarítását. Fűtő- tos problémákat. s a szakvona
kazánunk javítása elkészült, li vezetés mindent megtegyen 
javult a dolgozók tüzelőellátá- l azok megfelelő ':1�goldás,áért. 
sa is. Lönncz .Janos 

A panaszosok általában ak
twr Jelentkeznek sérelmeikkel, 
amikor táppénzigényük már 
kimerült. Egészségi állapotuk 
olyan, hogy még hosszú ideig 
nem foglallwztathatók eredeti 
munkakörükben. 

Esetek bizonyítják: megdöb
bentő az a felületesség, fele
lőtlenség, ami a balesetek be
jelentésének elmulasztásánál 
tapasztalható. Sokkal nehe
zebb egy sérülést utólagosan 
üzemi balesetnek elismertetni, 
mint azt idejében jelenteni és 
nyilvántartani. Szinte hihet.el• 
len, hogy valakinek nincs tu
domása a balesetbejelentési 
kötelezettségről. amikor rend
szeres balesetelhárítási okta
tásban részesül, s ahol ez szin
te állandó téma. 

Véget kell vetni az utólagos 
huzavonának. El kell érni, 
hogy a dolgozók saját érdekeik 
mellett, társaik érdekeit is 
szem előtt tartsák. Különösen 
jelentős ebből a szempontból 
a munkásvédelmi őrségek te
vékenységének fokozása. 

Nemcsak a statisztika miatt 

A szakszervezeti bizottsá
goknak hatékonyabbá kell ten
niük az ellenőrzést, a propa
ganda- és agitációs tevékeny
séget. N evelnl kell a vezető
ket és dolgozól,at a törvényes 
rendelkezések maradéktalan 
betartására, a közösségi érzés 
kialakítására, saját érdekeik 
felismerésére. Fel kell lépni 
azokkal szemben, akik helyte
len szemlélet folytán a dolgo
zók károsodását idézik elő. 

Nem egyeztethető össze tár• 
sadalmi rendünkkel, hogy a 
statisztika érdekében dolgozó
kat beláthatatlan következmé
nyek elé állítsanak. 

Törvényeink lehetővé teszik 
az üzemi balesetet szenvedet
tek részére, hogy felgyógyulá
sukig táppénzt kapjanak. Ettől 
a jogtól r em szabad senkit 
megfosztani. 

A balesetek bejelentésének, 
mint látjuk, nemcsak statiszti
kai okai vannak, hanem első• 
sorban a dolgozók érdeke kí• 
vánja ezt. 

'l'akács Jó:rsef 

Csertán Ferenc, Veszprém
külső, fűtőház: 

- Szeptember közepe óta 
gőzfűtési próbákat végzünk a 
személykocsikon. Rendbehoz
zuk a kocsik ablakait és ajtóit 
is. Jelenleg 47 napos szénkész-

A pályamesternek szerencséje volt 
- a nagybátyjának nem 

letünk van, csak az a baj, hogy Múlt év augusztus 15-i szá
nagyon kevés a hazai keverő- munkban Halálos kimeneteza 
szén. Félő, hogy túl korán el- balesetet okozott az italozás 
fogyasztjuk a jó minőségű kül- címmel cikket közöltünk ar
földi szenet. Megkezdtük a ról, hogy a pályamester - aki 
mozdonyok téli előkészítését ittas állapotban pályamesteri 
is, és üzemképessé tesszük a motoros hajtókát vezetett -
hóekét. Legutóbbi termelési hogyan lelte halálát. 
tanácskozásunkon a téli felké- Most ismét egy ittasság ha
szüléssel kapcsolatos feladato- tására bekövetkezett baleset
kat részletesen megbeszéltük a ről vagyunk kénytelenek szá
dolgozókkal. mot adni. Szerencsére, ez ha-

�nyal Jenő Pápa állo- lálos áldozatot nem követelt. 
mas: Július 24-én, Nyíracsád meg-

- A féléves munkaterv állóhelyen a szakaszkezelő pá
alapján végezzük a téli felké- l Jyamester 16 óra körül enge
szülést. A szertári ígéretek I délvt kért a motoros hajtóka 
alapján elmondhatom, hogy betételére, amellyel Nyirlúgos 
november l-re rendelkezé- megállóhelyre szándékozott 
sünk:re állnak a söpruk és más menni, füvet kaszálni. 
hótisztító es�özök. , Allomá- Tizenhat óra 10 perckor 
s13-n_k a s_�oc1altsta . c1m elnye- Debrecen Fatelep állomás for
resÉ;'rt kuzd. A bn�ád?k vál- galmi szolgálattevőjétől kapott 
l�ta�, hogy . ha szukség �esz is engedélyt azzal, hogy Nyír
ra, tarsadalm1 munká�a.n _reszt lúgosra 16 óra 45 percre tar
vesznek a hó eltakantasaban. tozik beérkezni. Ennek tudo• 
J<?bb_ lesz a fűtés, 11;ert e�y új másulvétele után a pályames
kemenyt kal>!'tt �z �lomas. � ter nagybátyjával, egy szabadnyár folyaman kello mennyi- napos vonatíékezóvel útnak is ségű háztartási szén érkezett indult 
dolgozóink részére. Bár felhív-
tuk a tagság figyelmét a szén E k 

' ·· ' 
t"bb. átvételére, sokan ezt nem tet- gy orso sor es a o t 

�k meg, emiatt 15 vagon szén 
tönkrement. Most keresnék a 
szenet, de a torlódott igénye
ket nem tudjuk kiel,gíteni. 

Tolnai Lászlú, Zirc állomás: 
- Téli felkésznlésünket ne

hezíti a létszámhiány. A sza
badságolási iltemtervet nem 
tudtuk bet:irtani, fey a téli hó
napokban is több dolgozót sza... 
badságolni kellene. Nagy 
gond hogy nincs szállás, abol 
majd télen, ha nagy hó lesz, 
elhel� ezzük azokat a dolgo-

Nyírlúgosra 16 óra 40 perc
kor érkeztek. A motoros kis
kocsit a vágányról kitették, 
amit a szomszédos állomás 
forgalmi szolgálattevőjének a 
pályamester be Is jelentett. 
Innen útjuk a földművesszö
vetkezet italboltjába vezetett, 
ahol - állításuk szerint -
egy-egy korsó sört ittak. A ka
szálás befejezte után újabb 
korsó sör következett, majd 
engedélyt kértek a visszauta
zásra. Az engedélyt Nyírbéltek 

állomás forgaln1I szolgálatte
vője adta, aki azonban elmu
lasztotta megkérni Debrecen 
Fatelep forgalmi szolgálattevő
jénelt hozzájárulását, így az a 
motoros hajtóka közlekedésé
ről nem tudott. 

rend szerinti idóben elmenesz
tette. 

Utközben a vonat motorve
zetője arra lett figyelmes, hogy 
kb. 70-75 méter távolságból a 
reflektor fényét valami vissza
veri. A motort kikapcsolta és 
közelebb érve vette észre. 
hogy útjában egy motoros kis
kocsi áll. 

A motoros hajtóka a pálya
mester vezetésével kb. 19 óra 
40 perckor elindult Nyírlúgos
r6l. Turistaház megállóhelyre Azonnal fékezett, vészsípjel
érve, a kiskocsit a vágányban zést adott, de a rövid távolság 
hagyták és ketten 6-7 deci miatt már előtte megállni nem 
bort fogyasztottak, majd 20 tudott. Mintegy 8-10 kilomé
óra 30 perckor indulni szán- teres sebességgel a kiskocsit 
dékoztak. A jármű többszöri elütötte, és 20-30 méter hossz• 
tologatás után ugyan elindult, ban maga előtt tolta. Az üt
de 200-300 méter után, üzem- közés következtében a pálya
anyag híján, felmondta a mester nagybátyja a kiskocsi
szolgálatot. ról leesett, a kiskocsi hátsó 

A sikertelen indítási kísérle• ülésén alvó pályamester azon• 

tektől fáradtan felültek a kis- ban még erre sem ébredt fel. 

kocsira, s hamarosan mind
ketten elaludtak. Igy állt a 
jármű a vágányon kivilágítat
lanul. 

A megállás után a vonat 
személyzete a nagybácsit sú
lyos sérülésekkel a vágányok 
mellett találta, akit a men
tők kórházba szállítottak. A 
pályamesternek nem történt 

A motor a nyílt pályán áll különösebb sérülése, bár tőle 
- a vezető alszik akár halállal is végződhetett 

volna a baleset. 

Erősen közeledett a 428. sz. A pályamester a balesetet 
vonat közlekedésének Ideje. megúszta, de nem úszta meg 
Debrecen Fatelep forgalmi a felelősségre vonást. Meg
szolgálattevője _ ald a kisko- , büntetését_ �sa_k he!yeselni le
csi menetről nem tudott _ 20 het. És elttelm az ilyen csele
óra 50 perckor menetenge- �edetet: am�ll!el nemcsak, sa
délyt kért Nyírbéltek állomás- Ját t_esh épseget, hanem, masok 
tó!, aki a vonat közlekedésé- élet�t!. s „nem utolsosorba_n 
hez hozzá is járult, annak el- vasutuzemunk blzto�ságát 1s 
lenére, hogy a kiskocsi még na_g)'.mértékbei:, veszelyeztette. 
nem közlekedett le, és erről Gepiáz:mű':'.et ittas . áll:ipotban 
Debrecen Fatelep forgalmi vezetm meg a vasutnál sem 
szolgálattevójét még akkor lehet. 
sem tájékoztatta. A vonatot az 
állomásról 21 órakor menet-

Kiss Pál, 
KPM I. VBO 
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Ahol /Jörtön jár a szakszervezetért 
A jövő vasútja? 

1903 július 8-m k6dekedett1 11W Nldbe, 8 ..._. m6r a _. la 6rlll. mepesdGcllk 
el.SSzör Berlinben a Potadamers as,on n6UHú. As elmúlt lle&ekllen napom& IO npn 
BahnbQf�rosa LichterfeJdeS 1MSeaől6l adtak fel G:,� Ennek mtnten .N ....i 

Ost vobalon az e1e6 vH.JalnDe-1 Mi a •� demokraUll.as -----. a üaadlná• • • 
. . 

aaaa �11.11a aúlliWWE. � tii>' üzemi S-Bahn-szerelvény.5 mánn 11.éezi&eüek el a Modell. r&•e. U.,,zab�n az e{l1Jf.k bíró- műhel11 dolgozói, taaaa;ák, lliQ 14 honaptól !B hónapig hogy államellenes cselekmén11-
.,,.jed6 szaba.dsagvesztéssel l>en Tészesek lettek volna· ki
,4jtott hét portugál munkást, jelentették, csak szaksze�ze
•klk munká1társalk érdekeit tet akartak létesíteni hogy érú:orlák ké_'P'l-'ise_lni. , j dekelket védhessék, '.magasabb 

Azzal vádo�ták a munka.w- , bérekért, jobb munkafeltételat, hogy t1t�s szervezetet lekért harcoljanak. Sohasem alakUottak Salazar önkény- voltak tagjai a Portugáliában 
aralmának megdöntésére. Ezen betiltott kommunista pártnak. 
kívül - mint Portugáliában Védekezésük nem befolyá
ltlffl népellenes pereknél szo- solta a bíróság döntését. Min-1:áaas -, kommunistasággal is denképpen börtön jár ott az sádoltáJe őket. A vádlottak, öntudatra ébredt munká.sok
ekik a barreirói vasúti javító- nak. 

Hosszú út vezetett az eie6 ki- !li 
Moszkvai tervezők kido}&oz- sérlett szerelvén,Yt61. a ma 11ze-l 

ták a rádióval irányítoU melő S-Bahn-lg. Ma, 80 év-1 s 
expresszvonatak közlekedtet.é- a villaDIOlliblem be.e.ellése lss 
sének tervét. 40 évvel a CofflVll8úthilómt i A terv, amely „RATEX" n,é- -
ven vált ismeretessé, a vona- villamos[tása után a berlitú s 
tok sebességének növelését S-Bahn 3�,24 km hoeazúllégú � 
célozza. Abból indultak ki, hélózattal :rendelk�. s hogy a vonatok átl.agof; sebes- -
ségét fők.ént a gyakori me,gál- A berlini S-Bahn jelent15sé- � 

A Szakszervezeti Világszövetség 
támogatja az aszturiai bányászokat 

lás csökkenti& A tervezett ge mellett szól az is, hogy na- i expresszvonat közbeeső állo- ponta mint.egy egymillió utast 5 másokon nem (Ll1na meg, ha- -
nem mindig lekapcsolódna ró- szállít. F.gyes vonalazakaszo-i 
la egy-egy kocsi a megfelelő kon a csúcsfor-ga}mi időllza• ! 
állomásnál, ahol aztán az oda kokban a 1Sztrelvények 90 má• ! 
igyekvő utasok kiszállhatnak. sodpercenként követik eo- 1 A vonat vezetését automata mást. A jubiláló berlini i berendez.ések látnák el, me-- S-Bahn vasutasat a pontos és!i lyeket az irányító P9Dtokon -
elhelyezett elektroniku:, szá- gyors közlekedés biztosít.ásá-i 
mítógépek irányítariának. val ma már minden 'velük� 

1 Lehet, hogy ilyen lesz a jö- l stanben támasztott igé!JJ>nek i 
Az SZVSZ titkársága a világ- mség és nyomor legyen úrrá 

azen·ezet 120 millió dolgozó a sztrájkolókon. 
vö vasútja? eleget tesznek. 5 G:,öng:,ös6n már megkez46clllU • boraílil6 a8ret A ...._ 

; r;q:,fingye Tsz 430 holdas nólójébaa '11 ...,.:, és lán:, _. 
s a &ennést. A férfiak puUoayomak 6s a � •� .lagja nevében Ismételten test- A világ szakszervezetei és 

téri üdvözletét küldi az asz- dolgozói erkölcsi és anyagi 
luriai bányászoknak, akik szolidaritásuknak adták tanú
•OIISZÚ hetek óta sztrájkkal Jelét. Számos példa van a 
t'álaszolnak az elnyomó Fran- nemzetközi munkásosztály te-

� 

Amire a Hradec Kralove-i vasutasok i· 
· 

Az elmúlt napo�� ����!:-ugyanis, hogy egy 1 

co-kormán11 intézkedéseire. vékeny szolidaritására. 
A Szakszervezeti Világszö- A Szakszervezeti Világszö-

HtBég 2000 fontsterlinget utalt vetség köszönti mindazokat a 
át az aszturiai sztrájkoló bá- szakszervezeteket és dolgozó
nyászoknak. s ismételten tel- kat, akik a legkülönbözóbb 
les szolidaritását nyilvánitja a formákban n11ilvánítják ki se
harcoló dolgozóknak. qítségüket a span11ol Aszturia 
. Az SZVSZ felháborodottan bátor bányászainak, s ismétel
tiltakozik a Franco-kormány ten felszólítja a világ összes 
akciója miatt, amely nem haj• szalcszervezeteit és dolgozóit, 
landó teljesíteni a bányászok hogy továbbra is fokozzák a 
)ogos követeléseit és fokozza I span11ol sztrájkolóknak n1/Új
U elnyomást, hogy terror, éh• tott támogatásukat. 

zett Budapestre a Hradec Kra- magyar vasutas levelet kapott, i 
lovei vasutasok hetilapja, a amelyben - mellékesen - � 
Hradecky Zeleznicar. A lap megemlékeztek a Hradec Kra-§ 
hosszasan, őszinte melegség- love--i vasutasok tervezett ma- s 
gel foglalkozik a csehszlovák I gyarországi útjáról. § 
nemzetközi leszámolási szol- A BVKH két osztályának§ 
gálat 36 dolgozójának magyar- dolgozói, vezetőikkel egyetem-§ 
országi útjával. ben úgy határoztak, hogy em- s 

- Csak három napot töl- lékezetessé teszik csehszlovák § 
töttünk az elbúvöló szépségű vasutastársaik számára ma-§ 
:Magyarországon - írja cikké- gyarországi útjukat - nem � 
ben többek között Jiri Cern11 engedik el őket szó nélkül ka- s 

Az igazgatóságok versenye 
-, de ez a hcirom nap ol11an, puik el,Stt. § 
amel11et sohasem lehet elfe- Közpénzre, valami!é!e külső � 
lejteni. Elevenen élt 4 való- támogatásra nem számíthat-§ 
só.gban, amit a tiszteletünkre �. ezért úgy döntöttek, hogy 5 

Az igazgatóságok ven;enyé
ben az augusztus havi telje
sítmények alapján a helyezé
si sorrend a következó: 

1. Szombathel11 102,13% 
2. Pécs 102,0Q-010 

J.Szeged 101,88% 
4. Debrecen 101,88° 0 
5. Miskolc 10I.38'l:0 
6. Budapest 97,750/g 
Az első négy igazgatóság 

�redménye közel azonos. He
lyezésüket a forgalmi és üze-
llú balesetek alakulása dön
tötte el. 

A miskolci, de különösen a 
budapesti igazgatóság kedve
zőtlen eredménye kizárólag a 
lnenetrendszerúséggel kapcso
latos mutatóknál jelentkezö 
elmáradások következménye. 

A fenti eredmények bizo
nyitjak, hogy nem a verseny 
télkito.zéseiben van a hiba, 
l:anem elsősorban a végzett 
munkában. Emellett a vissza
� különösen Budapestnél 
rsak részben tulajdoníthattó 
ob:iektív nehézségeknek. A 
közlekedett vonatok mennyi-

Egy taggyűlés 

Javaslatai 

Szeptember 13-án taggyúlést 
�tak a szegedi TBFF szer
vez.ett dolgozói. Először Kónya 
Gvör!111 szb-tltkár számolt be 
a végzett munkáról. Több, 
példásan dolgozó vasutast 
megdicsért, s azokról 1s szólt, 
akiknek javítani kell munká
:IU,kon. 

sége sem emelkedett oly mér- rendezett fogadáson olvashat- magánemberként teremtik el6 s 
tékben, ami indokolttá tenné tunk a falakon: ,.f:ljen a a fedezetét. A csehszlovák vas- 5 
a jelentős elmaradást. csehszlovák-mag11ar bar4t- utasok felejthetetlen napokra s 

A többi mutatóknál általá- sági"... emlékeznek vissza, szeretettel s 
ban jók az eredmények, sót A sorokból áradó igaz, ba- írnak rólunk, s el lehet mon- = 
a tehervonatok átlagos terhe-- ráti érzés, a megbecsüléll, az dani, hogy melegebbé, bará
ésénél (915 to), valamint az együttmúködésnek még jobbá, tibbá váltak kapcsolataink. 

•'°'. mozdony�a esó 10� etkm. 
, 

szorosa?bá tétel�r� szóló felhí- _ .. Azóta valahogy „m�sképp 
�e!Jes1tménynel csucsered- vás örömmel tölti el a Cseh- 1onnek-mennek az ugymtéző 
ményt értünk el. Az augusz- szlovák Nemzetközi Leszámo- levelek Hradec Kralove és Bu
tus havi hálózati eredméy . ló Hivatal magyar változatá- dapest között. Elfekvő ügyira-
10O,250,·0. 1 nak, a BVKH III. és I. osztá- tainkat előzékenyen előszedik 

Az áruszállitási terv · lyának dolgozóit. Eddig sze-- es gyorsan elintézik. Kerillik 
9 639 000 tonna elszállításával I mélyi kapcsolat nem volt a a régebben szokásos felesle-
- szintén csúcseredménnyel két intézmény dolgozói között. ges, erőltetett igények támasz-
- 1O9,08%-ra teljesítettük. Ez- Most, igen érdekes előzmeny tását. Csökkent nálunk és ná- _ 
zel a 3 083 OOO tonna elmara• után került sor a testvér cseh- luk is a bürokrácia„ rne&la• 
das augusztus végéig 912 OOO szlovák vasutasokkal való ta- vult u ügyintézés. 
tonnára csökkent. lálkozóra - Budapesten. - 1111d -

16 OOO vasutas veszi igénybe a Tüzelőanyag 

Házhozszállítási Főnökség segítségét 
Csengett a telefon, s a vo- sat, a főnökség vezetőjét ke

nalban kellemes női hang restük. Érdeklődésünkre el
szólalt meg: mondotta, hogy hét évvel ez

- Kérem, ha egyetért ve- előtt alakult a főnökség és cél
!ünk, holnap szállttjuk a tü- ja - mint elnevezéséből Is kl
zelőjét. túnik - a tényleges és nyug

A vonal másik végén zavart díjas vasutasok tüzelójének 
csend érződött, mire Bertáné hazaszállítása. Jelentőségét, 

egyben az Anyagellátá.sí Igaz-elvtársnő megkérdezte: gatóság helyes kezdeményezé-
- Talán alkalmatlan az idó- sét igazolja az a tény, hogy a 

pont? -.f:s már hozzá is_ !fiz: vasutasok megszerették, s 
te: - Kar lenne, mert kituno évente több ezerrel nó azok
minőségű szenet kaptunk, s nak a száma, akik igénybe ve
ami a legfontosabb, minden szilt a házhoz szállítás k,?nyel
kívá�ságának eleget tudtunk 

I 
mes és gazdaságos módját. 

tenni. - Havonta 2600-2800 ton-
Egy férfihang válaszolt: na szenet és fát, minteg11 140 
- Nagyon köszönöm, de e1111 vagonnyi tűzelllt fuvarozunk 

kis baj van. Holnap fél tízen- házhoz - folytatta. - Sok 
kettókor lesz a lán11om eskü- gonddal, töródéssel jár a za
vóje . . • Nem ia ez a baj . . • vartalan lebonyolitás, az érde
de . , • kek e1111eztetés11 a gépkocsik 

A válasz nem sokáig vára- él brigádok munk4;ának irá-
tott: ny{tása. óramű pontossággal 

A hoZZIÍSZÓlások során több 
felsrolaló íf;lért.e, hogy lemara
dá6ukat az év végéig feltétle
nül pótolják. Foglalkoztak a 
felszólalók a szervezeti élet 
kérdéseivel is. Javasolták az 
azb-.nek Mrom mühelybizott
ság alakítását, mert ezzel haté
konyabbá válhat az alapszer- - Elintézem. ho(111 reggel az 

Vezet munkája. Szóvátették. elsó !��rral, ot�hon l_e(111en _a 
hogy kevés üdülési beutalót t�zelo,uk. Mar irom. is a bn.
kap ez alapszervezet s emiatt gádnak 1z6l6 uta.ritált: Esku
tAb, régi dolgozó �ég egy-

1 
vó miatt az elsó tu.va., - önök

szer sem mehetett üdülni. Bí- nek. Igy jó lesz? 
nllták a szociális ellátottság Köszönő szavak, udvarias 
� Kérték, hogy az szb b�csú, és a probléma megol

kell dolgoznunk, máskülönben 
nehezen j6vátehetó károk 
származhatna1c oz Üf11/letnél. 

Több gépkocsi kellene 

Egvébk<lnt minden szm.faj
tának mel7"an II maga „uerel
mae'', valamen111" szinféle
ségnek 11lcaa gazdája. Táln110-
m6ré1Zt brikettet és a fiazai 
banaaazenek kilet1l a bor•odit 
vé(elezik elóUerctettlll Sok 
banit;11 van II német brikett
nek, soklln klmek koklzot. 
Tavait, 1S ISOO-an iQfflt,eltlk a 
házhoz azállftá&t, az iaén még 
wbben. 

aegítae a kulturáltabb szórako- dódott. 
Z$&l lehetőség megteremtését, 

Havonta 140 vagon mert akkor bizonyára keveseb
bea járnánek az italboltba. 

Az eredményes taggyűlés 
1ltfn remélhetóleg érdemi kl
tédredésekkel segíti az szb az 
elhangzott problémák megol
dását. 

T6Uul IUrol:, 
Szeged 

Véletlenül voltunk tanúi a 
bes�lgetésnek, de jólesett hal
lani a figyelmessépt, a gyors 
tntézkedést, a bürokráciamen
tes ténykedést. 

Eddig a felvevőablaknál áll• 
tunk, kint, ezután bekopog
tunk és Németi& J6uef elvtár-

A nehézséilllk iránt wdak&
wdunk. H◄ 
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A sportköri választások elé 
A Magyar Szocialista Mun-

1:áspárt Politikai Bizottságá
nak határozata alapján 1963 
'Végéig valamennyi sportklu
bot és sportlétesítményt (a tu
Je;jdonjog fenntartása mellett) 
át kell adni a Magyar Testne
ftlési és Sport Tanács 
fMTST) szerveinek. A hatá
rozat szellemének megfelelóen 
a sportklubok és létesitmé
nyek átadása nagyobb zökke
nő nélkül megtörtént. 

resszusáig -, 1963. augusztus nak a megválasztásra kerülő 
15-tól december 15-ig kell sportvezetóségekbe. Ogye1ni 
megtartani. kell airra, hogy 

A sportkluboknál a veze- a névleges funkdók he-
tőségválasztó taggyűlése- lyeti tényleges munkát vé-
ke& október 20-ig kell gezni tudó aktívák kerül-

megtartani. jenek a sportklubok veze-
A sportklubok vezetóségvá- tóségébe, akiket egyéb tR-

lasztó taggyűléseinek előkészí- sadalml funkciók nem 
téséhez, megtartásához a akadályoznak az érdemle-
szakszervezeti bizottságok ad- ges munkában. 

A jövőben tehát a sport
klubok szakmai irányítá
sa, a létesítmények ha.sz
nála.ta, üzemeltetése, az 

MTST-5zervek feladata. 

janak hathatós segítséget. A A tagság bimlmát élvez.s, ,e
pártszervezettel, az MTST il- len!eg is dolgozó sportvezető
letékes szerveivel és a KISZ- ségi tagokat erősítsék meg 
bizottsággal beszéljék meg a funkciójukban. A szakszerve
sportklubok elnökségére vo- zeti bizottságok adjanak segít,.. 
natkozó káderjavaslatokat. A séget a beszámoló elk.észítésé
szakszervezeti mozgalomban 

I 

hez és vegyenek részt a vá
jártas, sportszerető, sportmun- lasztá.son ill. 
kához értő aktívákat javasolja- Mrovcaák J6:a,ef 

A sportklubok és létesítmé
nyek: átadásával kapcsolatos 
párthatározatot egyes szak
szervezeti funkcionáriusok 
helytelenül értelmezik. Ugy 
vélik, hogy a sportklubok át
adása után a szakszervezetek
nek semmi teendőjük nincs a 
6l)Orttal kapcsolatban, nem 
feladatuk a sport segítése, el
lenőrzése, ez kizárólag az 
MTST--szerv'elkre tartozik. Ez ,� 
téves és helytelen nézet, a 
párthatározat ferde értelme
zése. 

Jól szerepeltek a BVSC fiatal úszói 

és mű gl'ói a magyar bajnokságon 
·,,w· �•#� kat láthattak az úszósport hí

® 
vei. 

Számunk!l"a külön örvende
tes, hogy a legjobbak között a 
BVSC fiataljai is megállták a 
helyüket. Lenkei például 100 
és 200 mellen nyert magyar 
bajnokságot. 100 méteren 
1 :12,9 perces kitűnő idővel új 

A szakszervezetek tovább
ra is felelnek a sportklu
bok munkájáért, ellenőr• 
zik, segítik a va.sutas 
sportklubok tevékenységét. 

A szakszervezeti szerveknek a 
fentieken túl az eddiginél na
gyobb gondot kell fordítani az 
üzemi alapfokú versenyekre, 
a dolgozók sportolásának 
�rvezésére, a Kilián-mozga_ 
lom szervezksére, segítésére. A 
szakszervezeti bizottságok 
ltöLtségvetésében sportcélokra 
betervezett összeget ésszerűen, 
ll helyi adottságok figyelembe
vételével használják az üzemi 
sport céljaira. 

.. ifjúsági és felnőtt csúcsered
;;. ményt ért el. Ezekben a szá

mokban Balássy bronzérmet 
szerzett. A 4x100 m-es férfi és 
női gyorsváltóban második he
lyen végzett a BVSC váltója. 
Ugyancsak a másodillc helyet 
szerezték meg a lányok a 
4x100 m-es vegyesváltóban. 

Azokban az üzemekben, 
szolgálati helyeken, ahol nincs 
sportklub a szakszervezeti bi
zottság sportfelelóse alakítson 
3-5 tagú sportbizottságot, 
akiknek feladata az üzemi 
gport szervezése, különböző 
sportágakban versenyek ren
dezése. 

Lenkei Ferenc 

A Margitszigeti Sportuszo
dában négy napig folyt a ve
télkedés a bajnoki címekért és 
helyezésekért. Az idei magyar 
bajnokságon jó versenyt, iz
galmakban bővelkedő futamo-

A nói mellúszó számok ki
vételével minden számban 
nagyszerű helyezést értek el a 
BVSC fiataljai. Különösen fi
gyelemreméltó Turóczy J., 
Tölgyesy, Gágyor, Nagy és Ja-
csó eredménye. 

Műugrásban a nők közül 
Felhősi és Balikó, a férfia.lmál 
Konkoly nyert magyar baj
nokságot .. Rajtuk kívül a nők 
között Tóth és Szabó, a férfi
aknál pedig Gerlaoh ért el jó 
helyezést. Ma már sok szaksrervezeti 

bizottság eredményeket tud 
felmutatni az üzemi sport, az 
alapfokú versenyek szervezé-

-----�--·-------

se terén. Sajnos ezt általános
ságban nem lehet elmondani. 
Az eredmények mellett ma 
még sok a hiányosság. Ezeket 
csak a helyi szakszervezeti bi
r,ottságok tevékenyebb mun
kájával lehet megszüntetni. 

Vádlott a társadalmi bíróság előtt 

A Magyar Testnevelési és 
Sport Tanács határozata értel
mében a Magyar Testnevelési 
és Sport Szövetség vezetőszer
velnek megválasztását alulról 
felfelé - sportköri választá
soktól az MTS alakuló kong-

A Kitérögyártó VV-nél szep
tember 19-én tartotta első 
nyilvános tárgyalását a társa
dalmi bíróság. A tárgyaláson 
sok dolgozó jelent meg. 

A vádat Boros Vince, a tár
,adalmi bíróság elnöke olvas
ta fel. Arról szólt, hogy Ju
nász József 20 éves vaseszter
!(ályos megsértette a szocialis
ta munkaerkölcsöt. Eltulajdo-

A kutatómunka lejlesztésériil tanácskozott 

a műszaklejlesztési és üzemszervezési 

bizottság 
A szakszervezetünk közpon-

1 
A második napirendi pont 

ti vezetősége mellett működő keretében Szegő Ferenc az 
múszakfejlesztési és üzemszer- Európai Vasútmodellező Szö
ve_�ési „ bizottság szei;itember 

I 
vetség

. 
(MOROP) X. kongres:-:-

23 1 u_]é5é:1 �egtargyalta szusárol számolt be. Ez a szo-Szentgyorgyi Karolyna.k, a t , 10 é lakult l4 Vasúti Tudományos Kutató- ve_seg ve � euro-
intézet igazgatójának előter- pai ors�? ��szvételével. A 
jesztését a tudományos kuta- nemzetkoz1 szovetség, melynek 
tás hatékonyságának fokozásá- tagjai sorába tartoznak a ma
ró! és az eredmények haszno- gyar vasútmodellezők is, Ieg
sításának elősegítéséről. főbb céljának tartja, hogy az 

Kívánatosnak tartja az elő- ifjúsággal megsze·rettesse a 
terjesztés olyan ügyrend ki- vasutat. A vasútmodellezés ma 
alakítását, amely egységesen már nemcsak szórakozás, hí
megszabná és összehangolná a szen a drezdai műegyetemen 
kutatást igénylő és végrehajtó és a mi Tisztképző Intézetünk
szervek munkáját; továbbá ben is a tudományos segédesz
megfelelő létszámú és felsze- köz rangjára emelték a játék
relésű műszaki és gazdasági 
dokumentációs központ létre- vasutat. 

hozását, ami a külföldi kuta- Végezetül a minőségi jár
tási eredmények figyelemmel műjavítás problémáiról tár
kísérésének nélkülözhetetlen gyalt a bizottság. Ennek során 
előfeltétele. Javasolja kutató- meghallgatta Becker Antalnak, Intézeten kívüli szakemberek a járműjavító osztály vezető
bevonását a kutatómunkába, 
és az elért eredmények felül- jének ismertetőjét a jelenlegi 

bírálatát. Javaslatokat tett a helyzetről és a tervekről. 
kutatási eredmények bevezeté- Élénk vita alakult kii arról, 
&éve! kapcsolatos intézkedések milyen korú és állapotú kocsi
hatékonyságának fokozására, kat érdemes minőségi javítás
valamint a kutatók és a beve- sal felújítani, és hogyan szer
zetésben közreműködők anyagi vezzék meg ezt a nagy felada-
érdekeltségének növelésére. tot jelentő munkát. 

nitotta egyik dolgozótársa 
munkalapját, s a munkát a 
saját javára akarta elszámol
tatni. A gondos ellenőrzés le
leplezte megkísérelt cselekmé
nyét.. 

Heves vita alakult ki a tár
in,aláson. Sok munkás felszó
lal t és kérdéseket tett fel a 
11ádlottnak. Végül meghozták 
az ítéletet. A társadalmi bíró
ság megrovásban részesítette 
Juhász Józsefet és megvonta 
tőle az idei várható nyereség
részesedés felét. Az ítélet meg
/Jozatalában tekintettel volt a 
híróság a vádlott fiatal korá
,·a, s arra, hogy a szülői ház
nál nem a legjobb nevelésben 
részesült. Figyelmeztették, ha 
még egy ilyen esetet elkövet, 
annak súlyosabb következ
ményei lesznek. 

Szentgáli Isivá.n 

A szerkesztósiíg üzeni 

Kiss Lajos, Alsóörs; Bognár Klf
roly, Tapolca : Szentgáli István, 
Gyöngyös; Boldizsár Gyula. Bé
késcsaba; Cserháti József, Tótka 
Károly, Szeged; Bódogh Mihály, 
Dombóvár; Kisvárda! János, Mis

kolc; Szilágyi Ferenc. Budapest: 

Leveleiket lapunk anyagához fel
tiasználjuk. 

CS<'lsz Imre, Kecel: Levelét Ille
tékeshez továbbitottuk. 

Korszerű üzemi konyha épül 

Nyíregyháza állomáson 4.Z 
millió forintos költséggel kor
szerű üzemi konyha éS étkez.. 
de építését kezdték meg. Az 
üzembehelyezésTe 1964. els5 
felében kerül sor. Az üzemi 
konyhán 600-1000 adag étel 
főzésére lesz lehetőség, Az ét
kezdében egyidejúleg 100 fő 
étkewet. 

KÖTEGYANI KERES 
Katec,úi batámllomáaoo 11 

vasutas teljest r,rolgálatot, va
lamennyien smkszerveretünk 
tagjai. Tisztaság, rend, fegyel
mei.,ett mfflllka jellemzi ezt az 
6llomást. Versenytáblájuk sz.e
� a .lrocsikihasznáásban 100, 
• lk.ocsitarlózlrodáslban 98 sm
r.:alékos eredményt értek el 

Most, hogy kör.eleg a tél, azt 
kérik a kötegyándak, hogy a 
felvételt épület három, évek 
óta üresen álló hel,yiségéböl 
az egyiket rendezzék be me
legedőnek. A 3842� számú 
ronattal ugyanis a személyzet 
reggiel 8 órakor él'keziilc az áJ.
lomásra, és csak 12.22 óralkor 
llldttl tovább. Téllen nem tar
tózkodhatnak sokáig a kocsik
ban, mert awk teljesen kihűl
nek. 

RemélJOk. ,ez a kérés rövi
desen eEinité7kst nyer. 

Boldizsár Gynla 
Békéscsaba 

Nyugdilasok 

búcsúztatása 

Bensőséges ünnepség kere
tében búcsúztatta a Tolna me
gyei bizottság és a Dombóvári 
Epítési Főnökség nyugdíjügyi 
albizottsága a főnökség nyug
díjba menő négy dolgozóját. 
Az Ü!IUlepségen .mintegy 120 
dolgo:ió jelent meg. 

Az új nyugdíjasok kö:zött ott 
volt Kutyánszky Lajos, a.ki 43 
évig szolgálta a vasutat. Ko
vác& Lajos vezetó-főmunka
mester, aki négy évtizedet töl
tö1lt a vasútnál. Mint munka
vezető szinte az egész orszá
got bejárta. Jó munkájáért ki
váló dolgozó jelvényt és kor
mánykitüntetést is kapott. 
Tóth I. János és Tóth II. Já
nos kőműveselk mögött is több 
mJn t 25 évi szolgálat áll. 

Az építésvezető búcsúztató
jában kitért arra, hogy vala
mennyiükre a legmesszebbme
nőkig számítani lehetett, és 
hogy a nyugdíjbavonulók 
mindegyike számos fiatalt ne
velt vasutassá. 

A bará,ti beszélgetés folya� 
mán mlnd a négy nyugdíjba 
vonuló úgy nyilatkozott, hogy 
nagyon szeretik a vasutat, 
munkatársaikat, és ha újból 
kezdhetnék az életet, ismét 
vasutasok lennének. 

P. A. 

H l  
- Tilbb hónapos ,zand 

után 1zeptember 14-én újból 
megnyitotta kapuit a szolnoki 
járműjavító átalakított műve
lődési otthona.. Az els6 ren
dezvényen fövárosi művészek 
adtak tánczenei ha:n41versenyt. 

- OJ panorámakocsff ka
pott az úttörővasút. A korsze
rű, nyitott kocsiból folyamato
san még hetet s:r.á.11.U a győri 
Wilhelm Pieck Vagon- ár 
Gépgyár. 

- 18 OOO kilométer hosszú 
villamosított vasúthálózatával 
a Swvjetunió az első helyet 
foglalja el a világon a vasút
vonalak villamosítását illető
en. 1965 végéig a Szovjetunió
ban a vasútvonalak mintegy 
85 százalékát állítják át villa
mos, illetve Diesel-voo.tatásra. 

- Egymásba rohant a wáj
cl,-francia határon egy sze
mélyvonat és egy üres kocsik
ból álló teherszerelvény, Har
mince1111 utast kórházba szál
lítottak. A balesetet helytelen 
váltóállítás idézte elő. 

- Gyorsasági próbák a 
csehszlovák vasutaknál. Cseh• 
szlováldában a vellm-Podeb
rád közötti 13,5 kilométer 
hosszú vonalszakaszon került 
sor a.z első gyorsasági próbá..
ra a magyar gyártmányú, 
Hungária típusú Diesel-motor
ral. A motor 137 km/órás se
bességet ért el. 

- Kedvezőtlenill alakult az 
első félév baleseti statiszti
kája. Az ország területén 6225 
közúti és 2080 vasúti közleke
dési baleset történt. A vasúti 
balesetek száma az előző év 
hasonló időszakához viszo
nyítva 6,7 százalékkal emelke
dett. 

- 218 ala,gutat tartana./C 
nyilván az osztrák államvas
utak vonalain. Ezek közül 35 
alagút 100 évesnél öregebb, a 
többi 60-100 év óta van 
üzemben. 

- 40,5 millió tonna ánd és 
81,8 millió utast szállíto'U 
1962-ben a bolgár vasút Az 
idén a terv szerint 45,8 tonna 
áru és 83 millió utas elszálli
tása vá.r a bolgár vasutasokra. 

Gazdaságos átalakítás 

- Háromm.illi6 mt'ivelet 
másodpercenként. Al!: Egyesü.Iit 
Allamokban elkészült a Cent
rál Data 6600 nevű elektroni
kus számít.ógép, amely másod
percenként 3 millió műveletet 
végez el szilikon tranzisztoros 
mikromiruatűr áramköreivel. 

- Példamutató sroc:lalista 
brigádok. A tapolcai pálya
fenntartási főnökség IV-es 
számú pályamesteri szakasz és 
a badacsonytördemici kerté
szet szocialista. brigádjait, a 
mllllkaversenyben elért jó 
eredményüikért versenyzászló
val, oklevéllel és jelvényekkel 
tüntette ki a Szombathelyi 
igazgatóság. 

- CS'ÚCBforgaw,n volt azep.. 
tember 8-án, txUárnap Békéa
csaba áUomáson. Az állomás 
dolgozói, a 8. sz. AKOV azcíl
lítmányozási dolgozóival és cs 
szá!líttató felekkel közösen 
136 vagon árut mkta.k ki é& 87 

vagon anyagot adtak fel az or
szág küwnbözö rés.zéb4!. 

- A munkásakadémla ötö
diik: évfolyamának beindításá
ra klészülnek a miskolci va.s,
utasqk Vörösmarty Klubj� 
ban. A Tiszai pályaudvar 
szakszervezeti bizottsága a 
nagy érdeklődésre való tekin
tettel külön szervez forgalmi 
és kereskedelmi tagozatot. A 
múlt évi mintára megszerve
zik a szülők akadémiáját. 

- Szeptember M-28. kö
zött Budapesten tartotta IV. 
nemzetkö7.i konferenciáját a 
Szakszervezeti Világswvetség 
Epítő-, Fa- és Epítőa.nyaglpari 
Tagozata. A konferencián 
részt vett Louis Sa.llla.nt elv
&árs, az SZVSZ főtitkára is. 

- Az utóbbi hetekben ala
posan megnőtt Orosháza állo
más forgalma. Ez még na
gyobb helytállásra, még több 
áldozatvállalásra készteti az 
állomás dolgozóit, akik nem
egyszer a szolgálat letelte 
után is vállalnak vagon ki- é.8 
berakást. 

Lakáscsere 
Elcserélném Egerben levó J; 

szoba összkon1fortos. szolgálati Ja• 
kásomat Budapest vagy környé
kén Iev6 hasonló, esetleg kisebb 
szolgálati vagy tanácsi rendelketé
sű lakásért, kölcsönös megegye
zéssel. Cím a szerkeszt6ségben. 

A jobb együttműködés 

érdekében . • •  DombóváT állomásról Pécs- - Elcserélném két szoba öss:,-
Komló felé induló tehervona- �i'�C�•• Iak�s��!t 
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Al!: ősz! csúcsforga[om nehéz tok lójárása mindig körülmé- �!s
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u�á: =1��é-p. f 1ada nyes volt, mert nagy emelke- � e ,tak elé állítja a miskol- dőn kellett kivontatni a sze- VI„ Lehel út 3. fszt. 7. €rdek• 

ci vasutasokat is. Csak úgy ér- Iödni de. 12 óráig. 
hetinek el jobb eredményeket, relvényeket. A kijárást emiatt - Dombóvári 2 szoba, konyhás, 
ha gyorsul a kocsik ló- és be- ��t!!f���e�� �i�;,01��t �i�•��t���•b:J�i�\!�.�; rakása. Ez pedig elsősorban a E k"l , 1 és á ál környéki 2 szobás lakásra. Hor,, 
szállítófelek igyekezetétől függ, tati! i/sef�Z:ls 

t 
m�tát, �f;�r�iiJiJ::��g��";:,"5• D

una-A közös feladatok megbe- mert hiszen a tológép szerepét' - Balatonfüredi 2 szobás komszélése céljából értekezletet rendszerint a tartalékmoz- fcrtos villalakást cserélnék buda
tartottak Miskolc Tiszai pálya- donynak kellebt betölteni. Lát- pesti 2 szobásra, megegyezéssel. 
udvaron, az Iparvágányt bérlő ták ezt a problémát a vasút 'f:t��1:fi.d�-;;;_6 órllg, 2211-:!56 te
szállító vállalatokkal. Az érte. illetékes vezetői és meg is ke- - Szigetvár állomáson Ievl! 2 
kezleten V'llllamennyi vállalat res�k a me_goldást. Az em�- �i���· t.'i:'ls��at

v1z,;;�:�1�z':,� képviselője megígérte a vasár- kedo megszuntetésével átép1- igazgatóságok székhelyein vagy napi, valamint az éjszakai ra- tették a nehéz vágányszakaszt. nagyobb városban szolgálat! vagy 
kodások jobb megszervezését, Az átépítés azért is hasznos 

I 

ta.nácsi rendelkezésil - lehetölec 
hogy a kocsikat minél hama- volt, mert a Bátaszék, Pécs és ��z:"�ith••�6;· ;�"a�.S::-

1

.f; rabb visszaadják a vasútnak. Komló felől érkező kaposvári árufeladási pénztára�. 
A Tiszai pályaudvar vasuta- vagy gyékényesi rendeltetésű 

MAGYAR 'VASUTAS 

sai ezzel szemben megígérték, zárt tehervonatokat ezentúl 
hogy a szállító feleket 4-5 nem kell bevinni Dombóvár 
órával előbb értesfük a kocsik állomásra, hanem nyomban 
érkezéséről, hogy idejében mehetnek tovább. Fel�:.1�ei-J��:s!;:iY!9r,�ánoa 
elók.észülhessenek a kirakás- Az átalakítás még nem fe
hoz. Reméljük, az értekezleten jeződött be teljesen, de már is 
elhangzottak mielőbb valóra- nagyon előnyös az állomás 
válnaik a gyakorlatban. 

1 
számára. A tartalékmozdonyok 

KI á d i J, zavartalanul végezhetik mun-sv r a anos kájukat. 
Miskolc Bódogh Mihály 

Szerkestt6sé,t: 
Budapest VI., Benczll.r a. U 

Telefon: városi: 42f-18f. 
Oteml: 119-'l'l 

TerleszU: a Népszava r.apl<!ad6 
Véllalat 

Budapest vn.. Rák6"zl tit llf 
Szikra Lapnyomda 

A fiókmühelyben Fontossági sorrend 

J 

... Gondolom, hamarabb kész lesz a ;avftá3, 
hrr n. rakodó feleket ide küld.iiiik leikesftés cél
jából. 

= Azt a oonatot tessek. el,óször meneszte
ni/ Azon van a legmérgesebb mozdonvvezetö, / 

(Pusztai Pál Tajza.í) 
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vn. :f:VFOLYAM, 20. SZAM Ára 40 fillét 1963. OKTÓBER 17. 

A téli ielkészölésröl és a szakszervezetek 

ne-velö1nunkájá•·ól tá•·gyalt a SZOT 
A Szakszervezet<!k Országos j mokrácia és az egyszemélyi munka- és életkörülmények. a 

I 
kai isko1ák igen népszerűek. Tanácsa október . 4-5-én ülést felelős vezetés egyaránt alap- közügyek, a vezetés iránt fel- Tavaly a szakszervezeti dktatartott az EDOSZ-székházban. vető 'követelménye. S2-0cialista keltse az érdek1ódést, s a ma tás első évében 115 ezren vetAz ülésen megjelent Bíszku Bé- brigádjaink, valamint a szocia- még nem politizáló, de az „ap- tek részt a politikai iskolákon. la, az MSZMP Politikai Bizott- lista címért küzdő munkabri- ró" tevékenységet szívesen A fő- és középiskolai felnőtt-

Az ebéd a délelőtti kirándulókat is,ha�logatja a mát
raházi üdülőbe 

· (Riport az 5. oldalon.) 
sá,gá.nak tagja, a Központi Bi- gáddk műhelyek üzemek kol- vállaló százezreket a társadal- oktatáson kívül a beszámoló zottság titkáraJ Brutyó Já:rws, (i lektívái mind�t megtesznek n'li tevékenység magasabb hangsúlyozta az általános isko- "'• • • 1 • • • ' • ' ' 1 ' 1 ' ' 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' 1 1 ' 1 1 1 1 • 1 1 1 1 • • • 

SZO'! főtitkár�, a PoLiti_kai Bi- amit tőlük kérnek. De ugyan- szintjére vezesse. Hangsúlyoz- lák szerepét. A munkásoknak zotsa.g PO:f'a.g;a, __ vala.�m'. a �or ók azok, akik leginkább ta Bugár János.né, hogy és az alkalmazottaknak ugyan-
saa tob� ta�Ja._ A tana.csk?�as� felszínre hozzák a hiányosságo- mas termelési taná.cskozá- nem végezte el az általános is-S'?171'°gl[' l\Iiklos, a Poli�i kat,_ a m�nka- és az ü:-emszer- sokat olyan fórummá le• kola 8 osztályát. 11:rtékelte a be-

Elhalasztják 

a dolgozó nők konferenciáját 

k?rnu�nl./ es
. 

� Kozpan�, Bizo�- birá!Ják a vezetés gyengeségeit, 
1 

a ma még gyakran unal- is jelenleg még 50 százaléka 

Bizot�ag t;.a.g](I,, a SZOT elno- v�:res baiait. Ahol bátrabban het és kell változtatni számoló a szakszervezeti 
ke n.lfl,totta meg. �-aszkodna);: a szocialista bri- amely felkelti a dolgozók könyvtárak, valamint a közön- Lapunkban hírt adtun!k. ar- ben nagy egyenlőtienség mu• 

A ianácskozás első napi- gadokra ott megteremtik a érdeklődését felébreszti ségszervezók munkáját is. ról, hogy Bukarestbe össze- tatkozik a különféle földre-
rendje keretében Beck! Sá.ndoT, gazdaságosabb, ie,gyelmezet- bennük a t�la.jdonos fele- A beszámolót követő vitában hívták a d,ol,g,ozó nők nem- szek, valamint ug.ram•= a SZOT titkára beszámolt az !ebb munka, az éves terv tel- lősségét a beleszólás a ja- a felszólalók hangsúlyozták, zetközi szaksz,n-vezeti ktmfe- földrész egyes országai k�zöt�-
éves terv teljesítésével kapcso- Jesítésének feitételeit. v�lás igényét. ' hogy a szaksZérvezetek vezetői renciájá.t. l\1ost a konferencia Miután a Szakszervezem Vi· 
latos szakszervezeti feladatok- A téli felkészülés feladatai- A szakszervezeti taggyűlések, és aktivistái nem tekinthetik elhalasztásáról kaptun!k hírt. '

i 
lágszövetség titk„r,;ágá

dn\' � ró!. Az éY első 8 hónapjának ról szólva a beszámoló utalt munkásgyűlések alkalmasak a reszortfeladá.tnak a nevelés A Szakszer�"'=eti Világszö- a . \·élem.énye, hogy: . :"- o goz.o tapasztalatai alapján értékelte a1Ta, hogy divattá vált mosta- k ügy·ét, hiszen a jó felvilágosító t" ká. • • ál t 
I 

nok Il konferenc1a1anak n"m 
a beszámoló az ipar._ az épi'tő- nába_n az időjárásra, mint fő vezetők és a tagság ·ölcsönös 

k 
-

lód
' . .  • e'k 

vetsea ,t rsai,a vi�g a csupá111· elindítani kell, hanem 
k h" tik . k bö • kapcsolatainak swrosabbá fú- mu.n a, a muve es1 1geny tárgyává tette a dol,gozo nők .'k be kell fe"eznie lpar, a mezőgazdaság, a köz- 0 ra iva ozru a ülön „zo zésére. kieléprese a szakszervezet! II. konferenc:áJa előkészületei- \ má._r esgi :;,

r

zesenS"''" olyan ikciót, leke<lés eredményeit és a ten- elmaradásoknál. Az időjárás A szakszen:ezeti munka vl- mozgalom erősítésének egyik 
I 

nek állásá-t és megállapította, ® �0 

�,. nivalókat. tényleg sok nehézséget okozott, 1 . . zk.. . lT legfontosabb eszköze. hogy az előkészí;(és tekin teté- amelynek célja. a nőknek a 
Szólt többek között arról, d<; e!_�rban �t, me� nem srony ag UJ es oze,, a po 1 i- szakszervezetekbe való bevo-

hogy keszilltunk fel ra ke1ló'keppen. ____________________________ nása és az akcióegység kibon-
A téli felkészülés fontos része: takoztatása jogaik védelmé-
gondoskodni a folyamatos át- ben, úgy döntött, hogy a kon• a népgazdaság valamennyi 

ágában nehézségeket okoz
nak a szállítási lemaradá- menethez szükséges termékek ferenciát elhalasztja. Megtar-

megfelelő lcészültségi fokáról, lsme't elso'' helyen a bara't•, vasutak munkaversenye'ben tá.sának tdópon.tjá.t a Szakszer-sok. a félkész és befejezet1en ter- i:ezeti VilágsZ-01:etséa végre-
méká!lomán:v biztosításáról. lur.jtó bizottsáaá.nak kö�'<'ti,;ező A vasút kocsiparkjának Javí

tási állaga az indokolt 5 száza
lé.cl<a.1 szemben 3 százalékos. 
Ez naponta mintegy 1400 va
gont Yon ki a forgalomból. A 
ja\itások minősége sem meg
fele!Ö. Az autóközlekedésben 

A télre készülve nem sza- K
.
ét év telt el azóta,

_ 
h

.

ogy 

I 

se. A kesve átvett ,onatok ké- j személyszállító vonatok közle- ülésszaka. fogja megáHapita.ni. 
bad megfeledkezni a dol- a baráti országok - NDK, sését rendszeresen csökkentet- kedtetésénél a magyar vasúté- A konferenciának ez az el� 
gozókról, főleg a szabad- Lengyel Népköztársaság. Cseh- tük, a rendesen átvett vonat<>- hoz hasonló eredményt eddig halasztása lehetővé teszi az 
ba.n foglalkoztatott munká- szlovak Szocialista Köztársa- kat nem késleltetti.iJ;: meg. Az egyik ország vasútja sem ért oos.res nemzieti szailcszervezeti 

sokróL ság, Bolgár Népköztársaság és egy személyszállító vonatra eső el központok számára. hogy ki• 

a korábbi éveknél csaknem öt- A beszámoló figyelmeztetett a 
ször több gépkocsi áll alimt- megfelelő téli védőruhák, me
részhiánv miatt. Kevés az al- legital-tároló edények stb. i<ló
katrész a vasúti járműjavító beni biztosítására, az üzemi 
vállalatoknál is. konyhák, a kereskedeln1i há-

Az elmaradások pótlása in- lázat megfelelő áruellátására.. 
tézkedési tervek alapján folyik. A SZOT elnöksége javasolla 
Ez több helyen nem azért ha- a szakszervezetek központi ve
lad vontatottan, mert hiányzik zetőségeinek, elnökségeinek, 
a dolgozók lelkesedése. elhatá- hogy ahol szükséges és eddig 
rnzása a feladatok elvégzésére, nem tették meg, vizsgálják 
banem inkább azért, mert nem utólag felül, hogyan állnak a 
tudják biztosítani számukra a tervteljesítéssel. a téli felkészü
m�elelő feltételeket. Ha nen1 lésse} és ennek alapján hatá
megfelelő a munkaszervezéq rozzák meg _az utol� negy�
az an�·agellátás, ha h:úb:n·aló : év;e, hogy kmek, mikor és rm� 
munkát kell végezni, a Jegna- I 

ke.l tennie. S a szak�ze:_rve�eti 
grobb lelkesedés is fokozatosan s.7:eI":'ek _feladata . ugyelm a 
bosszúsággá vagy ami még torvenyesseg �asára, hogy 
ross7..abb, érdek!elenséggé ·vá- a s�k feladat lkozepette :r:ie ro
Uk. Az építőipar dolgozói pél- molJ�!lak a_ , munkafeltételek, 
dául \"állalták a túlórázást .  a ne p-o\·ck�Jek, . }1anem ellen
rnsámapi munkát, lemondva ke�oleg csokkenJek a balesetek 
pihenőjük. szórakozásuk egy szarna. 
részéről. de jogosan várják el A napirend második pontja 
vezetőiktől annak biztosítását, keretében Bugá.r Jánosné, a 
hogy a dologidöt munkával SZOT titkára tutott beszámo
tölti1essék el. lót a szakszervezetek nevelő

munkájáról. A dolgozók lelkesedésére 
akkor számíthatunk, a szo
cialista munkaverseny ak
kor lesz eredmén)'es, ha. a 
munkások tudják, mi a 
feladatuk és biztosítják az 
azo · teljesítéséhez szüksé-

ges feltét-eleket, 
E,ct köYetöen a szakszerveze

ti tisztségviselők feladatairól 
szólva hang�úlyozta a beszá
moló a termelési tanácskozások 
és a közelmúltban mega1ah-ult 
új üzemi tanácsok fontos szere
pét. A feladat:  

közüggyé tenni az 
terv teljesítését, 

éves 

sőt, bizonfos területeken a tűl-
1.eljesítést is a kiesések pótlá
sára. 

A vezetők személyi felelőssé
géről szólva a SZOT elnökségé
nek beszámolója utalt rá, hogy 
a munkásoknál az esetek több
ségében megtalálható. ki a 
selejt okozója s alkalmazzák 
is a felelősségre,·onást. Nágy 
dolgokban viszont, ahol esetleg 
milliói{' mennek Yeszendőbe, 
annyi a „felelős", hogy szinte 
lehetetlen a tényleges felelőst 
megtalálni. A szociaEsta üze
.!2i,; vezetésének a,; üzemi de-

A beszámoló részletesen fog
lalkozott azokkal az eszközök
kel és lehetőségek!H:el, amelyek 
segítik a dolgozó tömegek ne
velését, alrtivitásuk és felelős
ségérzetük növelését, a szocia
lista öntudat, erkölcs és élet
forma továbbfejlesztését. 

A nevelés legfontosabb té-
nyezője a munka. 

Elsősorban a termelő- é5 te
remtő munkában érik az em
bereket olyan hatások, ame
lyek más tényezo'1ckel együtt 
alkalmasak a társadalmi ér- ! 
deklődés és felelősség felkelté
sére. A szocialista brigádmoz- 1 
galom fejlódése szemléletesen 1 bizonyítja, hogyan formálja, 
mozgósítja az embert a mun- 1 
ka a társadalmi feladatokra és 
fordítva: hogyan emeli e szo
cialista igényű kollektíva a 
munkát a tudatos társadalom
formálás rangjára. Ezért 

a szakszervezetek legfonto
sabbnak a jövőben Is a 
szocialista munka.mozgal
mak szervezését tekintik 

nevelőmunkában. 
A szakszen·ezeti mo?,galom 

nagrs"erű hi ,·a tása, hogy a 

a Magyar Népköztársaság - átlagos havi eredményünk 2-4 Ha már itt tartunk. nem árt bcxntalkoztassák a dolgozó nőik 
vasutasai nemzetköá baráti behozott késett perc között in- �isszapillantani a két évvel ez- jogegyenlőségét célzó egység'es 
szocialista munkaversenyt kö- gadozik. előtti helyzetre. Amikor a ba- akciókat és jobb előkészítő 
töttek. A félévenként értékelés- Jelentősen javult a LThl és ráti országok munkaversenye munkával biztosítsák a konfe
re kerülő versenyben a MA V TEEM vonatok közlekedtetése. kezdetét vette, az egy nemzet• rencia teljes sikeret. 
a múlt év második felében az örvendetes az is. hogy ezetknél közi -:- személy- és tehervona�-
elsó helyen végzett. a fontos vonatoknál i9 meg- r� .�°. késett perc a ���V �n

szünt a korábbi években elő- baJaból 40-50 perc k�zott m
fordult összeállítási nehez- gadozott. Gyakran elof?rdult, Rakodási rekord a miskolci 

igazgatóság területén 
M6sodszor az élen 

A magyar vasutasok az idén 
is derekasan dolgoztak. S a jó 
munka eredményeként sor• 
rendben másodszor is sikerült 
elnyerni a vándo-rserleget és a 
vándorzászlót. 

Vizsgáljuk meg röviden, 
hogy 1!?63_ első felében hogyan 
került a l\1AV a Yersenr élére? 

Gondos mun..l{ával sikerült 
elérni, hogy ma már alig for
du1 elő a nemzetközi személy: 
szállító vonatok megkésle1teté-

mény. 

Nemzetközileg 
a legjobb eredmény 

A jó eredmények elérésében 
nagy részük van a határállo
másoknak. a budapésti sze• 
mély- és terherpályaudvarok
nak, a vonatokat továbbító 
mozdony- és vonatkísérő sze
mélyzetnek. A munkaverseny
ben részes vasutak közül a 

GEP E SÍTE TT R A K O D Á S  

Békéscsabán a nehezebb rakományokat mozgó 

rakják ki a vagonokból 

! 
·• 

daruval 

(Hemző Károly /elv.) 

hogy a román vasutaktol ren
desen átvett LThI vonatokat is 
csak nagy 'késéssel tudtuk át-
adni a csehszlovák vasútnak. A vasárnapi ra'kodásba!!'I 

Természetesen a- jó eredmé- szeptember 22-én rekord szü
nyek ellenére is akad még ten- letett igazga tóságun!k. terüle
nivalónk. Még a személyszál- tén. KiraD.<:tunk 2563 kocsó.t, a 
lító vonatoknál is van lehető- . berakott kocsik száma 2770 
ség az átvett késések további I volit. 
csökkentésére. Az átsorozási : Az őszi foi·galom elö.'<észíté
idók lerövidítésével, a gépcse-

1 
sére irányu

. 
ló munka meghoz

rék és fékpróbák szervezet- ta eredményét. A fuvaro:ctató 
tebb végrehajtásával a Keleti váillalato'k több6ége nemcsak 
és a Nyugati pályaudvaron 

I 
megér-tette a vasárnapi ki- és 

egyaránt lehet csökkenteni a berakodás jelentőségét, hanem 
késéseket. \ igyekszik i� résd venn< abban 

A jó eredményben anrn,k is 
A tél prób6ra tehet l része van, hogy a szabadnapos 

1 vasutasok. s néhol a nyugdíja
A fűtési idény me_gkezdésé- sok is vállalnak munkát va

vel nagy munka hárul a mű- 1 sárnap. 
szaki kocsiszolgálati főnöksé- Szeptember 22-én .Miskolc
gek dolgozóira. Sokat rontana ti.s:,;ai pályaudvaron :?5, .'\!i.�
a magyar vasút hírnevén, ha a 

I 
ko!c-Gömö-ri,i 12. Saió�ze11tpé

nemzetközi személyszállító 
_
vo- teren 20, . Gyöngyösön 12 ·1,0,-, 

natoknál fűtési nehézségek csit raktak ki a s1.abadn<1:P<-l6 
fordulnának elő. A késve át- vasutasokból és egyéb alka1-
vett vonatoknál a határállomá- 1 mi munik�ból t.oborzott bri• 
sokon is értékes perceket le- gádok. Bakó János 
het nyerni. 

Nem lehetünk �éged,!9ttek a 

Összefogással 
LIM és a TEEM v'ol'larok köz
lekédtetésével. 1963. első fél
évében egy nemzefilcözi ·teher
vonat átlag 55 percet késett vo- 1 Békéscsaba. á.!unn.á.son . a 
nalainkon. A harmadik ne- · vru,út munkáját az AKÖV és 
gyedévben ezeknek a vonatok- 1 valamennyi szállító vallalat 
nak a késése tovább nőtt. Itt a igyekszik segíteni. A szállítási 
legfontosabb feladat, csökken- aktívaértekezJet . eredménye
teni a nemzetközi tehervona- képpen szeptember uto1só va
tok átfutási idejét, oly módon, sárnapján 1s teljes er.:ivel ío.l,yt 
hogy az ne menj<'n a nemzet- a kocsik ki- és b:1.-a;káss, 
közi és belföldi személyszállí- j 600 kocsit Je.t·ve«tes: k.i í,iíite-
ló vonatok rovására. ni .  illen·e megrakni. !Qt 33 

A verseny értékelésére. a ! kocsival túlteljesiteHék. ./\ 
, vándorserleg és a vándorzászló j munka nagy részét kirakás ké

ünnep21yes átadására október I pezte. A békéscs<1bai téglagyár 
25-én Szegeden kerül sor. Ez-

1 
rakta be a legtöl>b ámt: 37 

zel egyidejűle'g történik a Jeg- kocsit. 
jobb munkát végző határállo- A vasút és a .szállit9 felek 
mások, pályaudvarok és . fűtő- j közötti jó kapcsolat kétségte
házak dolgozóinak megjutal- len jele, ez a vasárnapi rako-
mazása is. . 1 dási teljesítmény. . · Tóth János ' BOldlz.sár Gyula 
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Tudományos konferencia 

a városi közlekedés helyzetéről 
l 

Köszönjük 
A Golcföerger Textilmúuek 

kultúrcsoportja ajándékmti3or• 
A Közlekedé�t-udományi . várható alakulásá:t 1980-ig. ral lMdreskedett a n11ugdij<l3 

A ,,vasutas ' '  szó rangjáért 
EgtJe.sület városi közlekedési Na1111 Rudolf, a jő,,áTosi ta· i·a�útosoknnk. Az érd_E!kes elö
sz.a,kos=tálya és a Magyar Tu- , Jl.ács köze/,ekedé�i igazqa.tóságá- 1 adást s";ptember 21-en, szom
�omány-os Akadémia közúti r.ak fóméTnöke, a 1,árható t-ö- · baton delután tartották Bp. 
es 1,árosközlekerJ.ési szaklli- i megközlekedési igények kielé- Déli pályaudv�r kultúrlermé-
zotts<Í{J,a október 2. és 5-e kö- ! gitisének Jób b nagy hatékony- hen. 
zött négynapos konferenciát ! ságú iTányai-,,a,1, il1etve a t.er- Az előadá,;, melynek magam 
tYJ.rtott a Technika Házában. A '  vezett megoldásokkal foglal· is élveZÖie ,·oltam. három órán SZÓLNAK KÓBÁNYA-FELSÓ ÁLLOMÁS BIZALMIAI 

Öéczy Sándort is egészsé- tanáe3kozáson -, amelyet dr. 1 k.ozott. Dr. Turányi I&tván. a ker-esztűl feledteti& a megje

gi okok miatt heiyezték_ a Csacnétli György. a kozle!'0c1 é,-. , m11szaki tudományok kandi- lent . �vugd�j�kkal az élet 

raktárba. A vasút vesz,,,yzs ét p?St-aüg-y,i. miniszter első he- '  dátu.sa. az Építőipari és Köz- �on�Jatt. baia.it. OL11a1: kecfoes 

és nehéz sza,<ma 13 eszten- lyettese. a Közlelr.edéstu.domá- lekedé,ri Műszaki Egyetem elmeny _1,0!.t _ e� sza_mu-nk-ra, 

dei� volt fc,-gaJm/ szolgálat-
1

-r,yi Egyesü_l.et ·eln-öke nyitott 
I 

tanszékvezető _tam.á.r?- _ a. �o- m111-t am,J«>:: osz1„ h_uvos ?W-po• 

tevó. a munkában gyengül- meg -, mintegtJ 500 .sza,ke-m- . dern forgalmmrányitas mód- k<?n a fellwk ko:zi<:tt fa.ma.dt 

tek meg az idege., _ ÚJ mun- ber. köztük tóbb kulfóldi 1,ett szer';_tt _ismertette. Gint! József, resen a_ttor egl.'. �": ve ar<myos 

kakörcben, az alacsonyz.ob be- reszt. _ 
_ • , a F01.-arosi V1lla1nosva.sút fo- , nnpsugar. Fel:,?'tJa, . az _em• 

sorolásnal minden téren hát- A: első !!�ast dT. Sarlos r>izrnó_ke_. a k_OTJZ'!!Ü "'!:"'!" be- j �1�- mePt esz:be Ju�tja a 

_ Köbánya•Fel.!d állomáson I éni� apáról fiúTa szállt. S 
tülv�nak- a ci;�c;,forgrumon .. mi ,:a11 mW\t? Az apák ha
Itt ku1öno e.n a JU ms-augusz- ragszan,a.k és nem mindig ér
tu-s jelent munkat - ek- tik fillikat a,kik nem ak-ar
lkor további.ják az árpát, a nak a �s-útlw:z szerződni. 
sört, a gyümó'csleveket. 25-16 évnél fiatalabb i,as-

- Ez azt jelemi, )1ogy most utas nem ta!áUiaté Bagon • • . 
keveseb)> a munka? - kér- Hogy miért i-an ez így? Nagy 
d� Toth I&tvan szb-titkár- (lZ ipar el$zivó hatása. de 
tól.. egyéb problémák is akadnak. 

Kevesebb lenne - feleli A problémákról beszé.lge-
-, ha • . •  S ez a „ha'· a mai tünk. Vasutasgondok és kő
�n azt jelenti, hogy nyo!:: bányai ' panaszok egyaránt 
:fovel kevesebben vannak, alrn.dnak. Az egyik, amelyet 
:mint amennyi emberre szűk- Géczy Sándo-r említ, a vas
lSÉ!g lenne. utasoK nagyobb megbecsülé-

rányosabb helyzetbe kenilt. Istvan. a foi•a.r<J•i ta ná�• vb· fogadóképessegu. ,armu es fe!-

, 

V'Idá.m tavaszt, es a for-ro nya-
- Mindennek híre megy el7Wke «:-rlotta,, Közlekedés �s tételei, Szilágui Lajos. a fő- rat · •: . .. . . . .. 

- jegyzi meg. A pálya- va.rospofatilda cimmel. Ez-u.tan városi tan�s vb építési és Ezúton IS �05:C'11Juk a Gold-
keZdó fi-a.tablc is tudják ért- dr. Kád.as Kálmán, a mti3ziaki városre,ul.ezesi osztályán,,lt berger Texti!mm,ek kultúro
hető, ha m.ásfeLé keresik a 

I 

tudományok kandidátusa, vezetője, pedig A városre11de- , sainaik a szép ajándékmúsot't, 
boldogiilasuka.t. egyetemi tanár ismertette a zés és közlekPdés ú.i szint<izise 

I melyet;. oly nagy s�e,·etettel ad-

Nem mindenki 
vándormadár 

Sokan mennek el Í-ó· 
lüek panaszolja Géczy 
Sándor raktárnok. bizalmi. -
Az, hogy 1uihány ván-dorma
d-áT tcvábbciU, senkit nem ag
g�zt (néhányl<knak még há
lásak is lennénk, hogy nem 
rontják tot:ább a mi Levegőn• 
k.et), a baj az. hogy mitközben 
emberhiánnyal küzdünk. 20-
25 es:::tendeje ná-lnnk dol{IO
zók is búcsút mondanak. 

- Több mi nt húsz eszten
rJ.ö után taval11 önkén11es kilé
péssel keresett 1í.i munkahe
lyet az szb�lnőkünlc - jegvzi 
meg Pálfi Antalné árupénztá
roo, aki mint bizalmi hatodik 
éve élvezi munkatársai meg
becsülését. 

Beszélgetésünknél jelen van 
a másik árupénzta..."'◊s, Boda. 
Lajos is. 0 ugyan nem bizal
mi, de igen éroekes jelenség
ről beszél: 

Megkopott 
a vasutas szó becsülete 

- S;w.kebb hazám.b(m, Bag 
községben. héts:::ázná.l több 
va.s-u.t-as csa.Lád lakik V-as
tttasnak Ze-nni a mi jalunk
b<tn nem mesterségnek - hi
«itá,sna.k szc.mitott és e:a az 

Tóth István helyi problé- budapesti közlekedési igények I ctmm-el tartott előadást. t.ak elo. Galty De,,.só 
se. 

- Foglalkozasom: ra ktár-
nok, szakkepzettségem: nincs, 
e-:t mondja a s::emélyí iga
::ol L'ányom. E:r<'ttségiztem, 
,.egy szak,·!zsgám t:an. mint
egy mMfél értizede dolgo
zom a MÁV-nál, a besorolá
som mégis liátrányosabb, 
mint egy 18 éi:es yyerekem
beré, aki éppen csak befejez
te az iparitanuló-iskolát . . .  · 
A MÁV forgalmi- és kereske
d.elm,i do!gozóina,k. még a 
szalcvizsnák. után sincs szak
képzett.s!lgiUk. .,Szakositsák" 
i•égre a ra$!lúú. 

A ,következő panaszt is Gé
czy Sándc,r említi. Ismerjük. 
1udjul,. de talún m<'gsem árt 
újfent megemlíten i. 

Egyforma mércével ? 

má:kat említ: 
- Ideje. lenn-e megoldani 

végre áUomá..sunk üzemi 
konyhájának gondját is. Köz
t-udott, lwgy a v-as-ut,-asoknak 
rosszaob a gyomra mint áJ.ta
lában más szokm6J.k d.o!.gozói
nak. Ebben a st.,niszti,ká-ban 
Kőbánya-Felső 1·asu.tasai „e!ő
kew" li,e/..yet fog'.a !nak el. Pe
dig lehetne .segíteni. Az o?,
tatótennünkben délidót-en be 
lehetne rendezni az eoed:!.ő
helyiség-et, az ételt pedig 
(ahogy ezt a társfőnök.ség te
szi) e&etleg más 1:áll.alat kony
hájától is kapltatná,�k. 

Az egyenruhák problémájá
ról is sok sz.ó esett. (Ezzel 
lapunk nuí.• lletyé-n foglabk.o
zunk. A szerk.) 

Igy swmmá.:ható a beszél-
get.és: sokszor apróságokról 

- Az átminösités! van szó csupán, teljesíthető 
mondja. Ez valahogy kérésekröl., amelyeknek, ha 
nincs rendjén. Szluha Mihály eleget tesznek - meg;nyugtat
baro.tunTc kocsirendező volt, já:k a dolgozókat, viszont, ha 
ilze-mi baleset érte - át·mi- 1 a jogos sére!mekkel nem tö
nósii-ették értesítőnek. A fize- ródnek -, újabb érveket a<l-

1 tés-e természetesen kei,esebb nak m inda:ziokna'k, akik bú
é3 t•égső wron ugyanolyan csúzni készülnek a vas.útt.ól. 
helyzetb-e1i 1,an, mint az az A bizalmiail<: - s a töhb.i 
érte.siw, akit fegyelmi okok dolgom - által elmondotta-
111,a.tt helyeztek ide. A kü- k:at nem szabad figyelmen ikí
lönbség csak annyi, hogy az vül hagyni. Nemcsak a vas
egyik több évtizedes becsü- , út jelené.ró!. jövőnkről is 
Zetes munka. után megrok- 1 szó van. S ezt az illetékesek
lumt, a máshk vétett a sza,bá· 1· nek mindig szem előtt kell 
lyc,k ellen - a sorsa. mi-nd- tartani !  
kettonek azon.o,.,.. F. T. 

Új típ1_1sú "!illamos mozdonyok gyártását kezdték meg 
a SzovJetnmó dnyepropetrovszki villamosmozdony-gyárában. A VL 41 típusú gépek legnagyobb sebessége 100 

kilométer "óra. 
(MTI Külföldi Képszolgálat) 

Miért nincs gáz? 

Körmend. állcnná.son he-telc 
Öl-a nincs gáz a s=emélykocsik 
vila.gítására. Emiatt a Kör
mend és Bajánsenye között 
közlekedő 8631 S71unú sze
mélyvona,t kocsij.a.í már hetek 
óta világ.Has nélkül járnak. 

Az uta-;ok naponta masfél 
órát üldögélnek söt,dben. e vo
nat ,kocsijaiban. Jogosan pa
.nnsz.kod= a vi1_ágll.ás hiá
nya miatt, hiszen a lmlturált 
utazáshoz a kocsá,k kivílag.itá
sa is bozzát..irt-ozik. 

A sM panaszt a vonatkisé
ro személ•·zetnek 'kell nap 
nap után ha11::?atnia, mert az 
illeté:,esek. akiket ez a mu
lru;ztás te1:hel. :p.incscnek ott. 
Reméljük, ezúton tudomást 
szereznek a világító,iáz-hiáni,
ról és gyorsan intézkednd fog
nak. 

Markos József 

Baja lillomlison rendben mennek a do/fok 
A tél okozta_ lerr:,aradást m� 1 sebb nehézséget. meti: Bajan; 

a tavasszal potoltak a baJai I a szegedi igazgatóság harmadik vasutasok. Igaz, hogy ez a ' legnagyobb berakóállomásán a munka nem okozott különö- téli hónapokban aránylag nincs 
nagy forgalom. A teherszállítás 
a jó idő beáll tával kezd meg
élénkülni és ilyenkor ősszel 
éri el a csúcsot. 

' vago-n alnia exportálására ke• 
rüt sor. Itt szeret nem mege-111-li
teni azt is. hogy nekünk kel.l 
·ellátni üres kocsival a herceg-

Mi újság a ruhaellátásban? 
zfk a nadrág és néhány hó
nappal kesóbb osztják ki a 
hozzávaló rubbonyt. Mi az 
oka ennek? 

- EgyEiflruhánkat a Szegedi 
Ruhagyárban készítik, futó
.szalagon - hallottuk Dobal 
elvtárstól. - Külön futósza
lagon gyártják például a nad
rágokat és külön a z:ubbonyo
kat. Mivel a nadrágvarrás ke
v<>,sebb munkába kerül. eze
ket előbb · megkapjuk. Raktá
rozási nehézségeink miatt 
nem tudjuk tárolni a nadrágo
kat. amíg a zubbonyok beér
keznek, de ezt a készletgaz
dálkodás korlátai is tiLtják. 
Ezért kénytelenek voltunk ed
dig részletekber, is ki adni a 
ruhajárandósáf(ok-at. A vas
utasok számára ez így is ked
vezőbb, mintha csak az év vé
gén, vagy megkésve adnánk a 
ruhát. 1964-re ígéretet kap
tunk a ruhagyártól a zubbo
nyok és a nadrágok egys:zen·e 
történő leszállításáxa. 

' szántói és a garo.i szárnyvona
lot is. Itt az őszi•forgalom ide
jén nap011ta 20-30 kncsit ,-a.k
nak meg cukorrépával és kü• 
lö>iféle mezőgazdaság! termé
k�kkel. 

- Győzik-e a munkát ? 
érdeklődtünk az állomás veze
tőinél, 

- Eddig re-ndbe-n mennek a Arra a kérdésre.- hogyan 
dolgok _ válaszolt a kérdésre szervezték meg a berakást a 
Kovács Pál fóintéw, állomás- szallíttató felek..1,el, ugyancsak 
főnök. - Ha ilyen ren.des a k_ereskedelmi . állorriá:;főnök-A közelgó tél mlatt különö- sapkából a rendelt mennylség 

I 
szolta kérdésünkre Dobaí La

sen fontos. hogy rendben- le- 76 százaléka áll már á rendel- jos fófelűgye1ó. - összesen 
gyen a vasutas dolgozók ru- lrezésűnk:re. A pillanatnyi mintegy 10 millió forintért vá
ház:ata. Tt\len több. melegebb helyzet a felsorolt adatok"1lál sároltunk védőruhát. s ez a 
ruha kell. ami kellő védelmet már lényegesen jobb. hiszen 

I 
mennyiség teljes mértékben 

nyújt a szabadban dolgozó ezek az augusztus végi álla- fedezi az igényeket. 
vasutasoknak: a hideg �1- potokat tükrözik. 1 

mai ellen. A kemény hideg, i 0 a hófúvások idején bizony el-
• kel majd a bundabéléses kö-

1 peny és a halinacsi.zma, és be-
-:- _Több heeyen zavarja az 

- Megoldást nyer-e az új- ellaiást, hogy a ruhákat nem 
csü!e� lesz a szónnesapká- felvételes dolgozók gyorsabb a megfelelő méretben kap-nak is. 

1 
ruhaeUá.tása? - kérdeztük. ják. Ki a felelős eúri? 

, te - Sajnos nem sikerűl,t - Ismerjük ezt a problé-
'<Uf megoldanunk sem az újfelvé- mát. s bár küzdÜ!Jk ellene, 

teles, sem a beosztás változás éwól évre előfordul helyen
következtében igényjogosulttá k�t - jegyezte meg Benedek 
v�lt dolgozók ruhaellátását -, elvtárs. Elmondotta, hogy a 
válaszolta Benedek elvt:ks. szolgálati főnökségek sablon
- Nincs, olyan beszerzési tar- méretek alapján rendelik a 
talékkerefünk. amely fedezné ruházati cikkeket. -Az ellátást 
a tényleges igényeket. A Mun- zavai·ja. ha a főnökségek a 
kaüg\·i Miniszté1ium az idén s7.étosztáskor nem olyan mé
is csak 1000 újfelvételes dol- retű ruhákat akarnak vételez-

e 

- Idejében megkapják-e a 
vasút dolgozói a téliruha-já
randósagot. a hóban, fagyban 
szükséges védőö11özetet-? 
Ezzel a kérdéssel kerestük fel 
az anyagellátási igazgatóság 
illetékeseit: Dobai Lajos fó
felügyelót. az . E osztálv veze
tóiét és BeAedek Lá.szl6 fóin
téz5t, a ruhacsoport vezető
jét. 

gozó részére biztosított tarta• ni, mint amilyent rendeltek. - Várható-e az egyenruhák 

- Az idei télre kielégítő 
lesz a ruhaelJátás, jobb mint 
a .rmµt években. Az ;par terv
szer-űen szállítja a megrendelt 
ruháikat és lábbeliket, me
lyeket folyamatosan. az igé
nyeknek megfelelően szétosz, 
tuIJik az igaz,:!ató�,,gok között 
- mondotta Dobai elvtárs. 

lékkeretet. Ilyen okból viszont S miért nem rendelnek sok minőségének javulása? 
a múlt év folyamán 28 millió helyen mef(felelő méretú ru- _ A ruhagyár nem sok jóforintos hátralék mutatkozott házatot? Ez rejtély! De fe1te- val biztat bennünket _ váa vasuta&ok ruhaellátásában. hető, hogy nem elég körüli.e- laszolta Benedek e!Vtá'l'S. _ Ha töbh újfe1vételes dolgozó- kintően végzik a rendelést. Fóként a festéssel van baj. A nak mégis ruhát adnánk, ezt Az évek folyamán ugyanis hazai gyártmányú festékanyaa régiek i!letményruha-ellátá- változhat az emberek derék-
sa sínylené meg_ és mellbősége. Aki sovány ;��ár��:1latot_�

0

\a 
e

����� 
A munkaerővándorlás tehát volt, lehet. hogy egy évvel szabásánál több különböző 

nemcsak a napi munkában később pocaikot ereszt. s ak- árnvalatú véget használna!k 

ütemben kapjuk a kocsikat, nel}ettes adott valaszt. 
mínt eddig. ezután .•em 1�.•z bc,j, 1 K·· t 1 • ' Jd 
Erre garancia. a dolgo:::ók. ho?.- o, e enc o pt· a 
zóállása, munkaszeretete. Ed- 1 - . - • 
dig elér,t eredményeink is bíz- .

--::-
Mnel B?-Ja allomd.s_ is 

tatóa;k. resd oosz a kozpon.ti fel- es el• 
fu�-arozási re:n.d.szerben, a mun

Jól halad a berakás 
ka függvénye az AKOV jó 
vagy ross; munkája. Ebből 11 

- Hogy állnak a hétvégi ra- l}On.dola.tból kiindulva szeptem-
kodtísokkal? 1 

l:>er 26-án közös párttaggyú!é-
- A bera.kássa.l. általában s:,1; _L•itattuk m-eg az őszi szál• 

ünnep-napokcm. sincs probléma, ltta.si feladatokat. �ii lönö, 
a kirakás azonban még döcög I aónd.ot for<litunk a me? ,n„zda• 
- mondotta Gilián Pá-l fóin- ' sági .. t�rményeT_c elszállitá;sára. 
t.éző. kereskedelmi állomásfó- A kozos t.aggyu.lés eredmenye
nök-helyettes. _ Pedig napon- ként mar szeptember 29-én va

ta a gyűjtőkkel együtt mint- �ám.a� 52 kocsit raktak meg 4.11 
egy 1 10-1 15 kocsi keTül fel- al.lomason. 
adásra. A leadási kocsik s:zá. Az AKÖV-höz hasonlóan 
ma lényegesen kisebb. A napi igen jó az együttműködés a 
:10-40 érkező üres kocsit mi ! többi száfüttató féllel is. Hogy 
válogat�uk sze'1. a�ze:int, hogy ez íg_v _van . az álloma_s ve�etöit 
hova m1l11en roksulyu kocsikra : illett d1c«éret. A b~,eig,,•e� so
oon szükség. Eri·e különös fi- · rán azt is m<c'gtudtuk, hol!,- a 
gyelmet fordí.tunk. mert nem rnkodá'SOJ< zavartalan lebonyo
mindegy, . hogy milyen kocsit lít_ása érdekében a )<ereskedel
adun,k az e;rportalmá?Wk vagy mi állomásfönhk-hf'l�·ettes 
a dnnai s6dernak, amiből na- több előadást tartott már a 
ponta 40 1,agonnal adunk fel.. termelőszövetkezetek könyve• 

- Gyümiil.cse:t,·nor•l' nk is ;o. löinek. 
lentós - folytatta Gilián Pál, Ezek után e_gvMt:•llin ni;>m Yé
- Almából és körtéből októbe.- letlen, hogy Baja állomáson 
l·if1 100 t'a!l'Jl!n'1/  eTP'Jrflí1tr•nk most, a legnagyobb sz,UlJtások 
az NDK-ba. Csehszlovákiába és I ideién is rendben menne!. a 
Lenqyelországba. A Mf:K re- dolgok. 
zetöi szerint még további 150 1 (visl) - Beszereztünk már 13 ezer 

pár bórcsízmát, 5 ezer pár ha
linacsizmát és bőrtalpú ba
kancsból iS megvan az ige
nyelt mennyiség -. ismertette 
a részletes adatokat Benedek 
László föintézó. - Rendelke
zésünkre áll az idén kiosztás
ra kerülő ezer bundabéléses 
köpeny és mintegy 23 ezer 
esőköpenv, a szükséges meny
nyiség 79 s?.ázaJéka. A vattás 

okoz nehézségeket a szolgálati kor szúk lesz a nadrág, ha fel. könnyen megeshet a szín
helyeken. _hanem a ruhaellá- j nem rendelnek bővebbet . . .  hiba. Ennél is nagyobb prob
tásban is érezteti kedvezőtlen 

1

. S ha ilyen okokból raktáron léma a nyári ruhá'k festése. 
hatását. Az idén belépó új marad néhány száz méreten Az a panasz. hogy ezek a ru-
�olgozók szám�a csak a jövő �uli _ruhadarab. ez már azt hák nem tartják a színüket. ,, , , , 
e� terv !ter<;le_ben l<:J1et ille�- Jelenti: hogy . u_gyaneni:iyi v�- teljesen indokolt. Ezért az E1·0s1fes a vagonlakoknak 
menyruhat . 1geny�ru. Addu� 1 � hiába; va_ri:i ruhaJára.ndo- eddig használt váswn helvett _ . . . 
csak has,nal! ruhá� k:1Ph�tnak sagana� kiadasa!. �zért csak I s'.'erettük volna műszálas tro- Eros.ites e:'k�t_t � na�k-

1 
kő.tet !-öny-vből álló_ letéti 

a re_?delkezesre állo kes,-.le- gond_�n ellenorzott adatok pikál anyagból gyártatni a
. 
l � a Cell�o�olk?n �Ion� konyvtar 

. .  
111:"gkiitd�set·el s 

tekbol. , �apJan szabad r1:;hái rendel- nyári ruhát. Sajnos, az ehhe, zo XV;_ szamu gepes1tett pa- tapolcai B{l�s.anyi Janos Vas-
ru. Sok heire„ elofordul az is, szüksée:es 48 millió forint lyamesoon sza'.msz�toz. Nem utas Kultüroftho:i- igazr,atója, 

• 
hogy a �étele,ési értesítést nem áll rendelkezésünkre. e�berek, nem �s . �ep_� alkot· Cs. Vrirga János elvtárs. A 
nem ,1e-s?-1k tudomásul, ezzel úgy T „ k  . k 

_ tálk � az ,,.er�11:ést , hanem s7;3kasz több mint 100 dolgo,-

kabátok 71 százalékát. a nad- - Lesz-e elegendő védőru-
rágOk 59. s7.ázalé'kát kaptuk ha? 
meg eddig. Folyamatos be- - A szolgálati főnökségek 
szerzés alatt áll többek között I igénylésének megfelelő meny-
23 ezer darab nói és férfi- ( nyiségben szereztünk be az 
posztó zubbony é<; ugyanennyi · idén gumitalpú bakanc,,okat, 
sz;oknya es nadráf( is. Az idei 1

1 

savállo kabátokat. kesz•�·úket 
évre igényelt 12 600 szőrme- és más védőruhákat - vála-

késleJtet11c a ldosztást. dá
J 

k �
JU ér az anyagi a

b 
a
d 

egy .ka,; le�t.i konyvtár. zoján-aik j.ó szórakozást nyújta-..... YO en _e sem . sza a. A gépes11ett mozgó pálya- nak majd ezek a szép kooyvek. 

• 
• .,gleg levenni a naJ)l.rendrol mest.e.ii szakasz doJaoroi va-
a ny� ruha kérdést. . hiszen g01I1okban laknak és

"' 
mindig Ott voltal!' a szakas7lná!, 

- bar most nem 1dószerű oda vándorolnak. ahol a mun- a;11:�or megerke;,..ett az „ero

Termelbil tanácskozáso.. erről beszélni - a nyári ruha ka várja· óket. KulturáHs szó- s1tes ·. Láttan1, milyen . öröm
kon �akra.n panaszkodnak ! 1 ellátás nem áll kelló szfnvo- ra:kozás_i lehetőség eddig. al ig .  rr,iel . fogadj� a könp·eket és 
dolg-�zok, hO&? .,csepegt-1;tve I nalon. volt sza--nu kra. Ezt a hiányo.<• 1 'ttlek magukkal a kocsikba. 
kapJák a rllházatot. Megerke-- L. J. ságot i{J1f!2kezett pótolni a 119 J (Bognár) 



48 órás mozdopylorduló 
• 

BESZÉLGETÉS A SZOL.�OKI FŰ'FÓHÁZ GONDJ.\IRÓt 

Az év első 8 hónapjában az dig a távolság mindössze 120 
egy :noz.don)Ta eső 100 etk.--n kilométer. S. Papp Ernó, a 
teljesítmény 5,2 százalékkal 411-290-ea mozdonnyal 48 
növekedett a szolnok.i fűtőház- óra alatt tette meg a Szolnok 
ban. A szénbw 7,1 százalékot -Debrecen-Swlno1; közötti 
takarítottak meg annak elle- 240 km-es utat. s�abó Ger
nére, hogy a személyvonati gely 411-214-es gépével 46 
vontatás aránya 10 százalék- óra alatt bal!agta 1:égig ezt a 
kal növekedett. Augusztus vé- távolságot. fiason!ó 'L'O!t a. töb
géig 5,4 millió forint a meg- bi gépünk teljesitménye 

1
is. 

KiJárásra váró mozdonyok a szolnoki fűtőházban 

taka.rítás a fútoháznál. Az idő- - Milyen része van a ,ké,;,é-
9Zakos mo�'javítási tervet sekben a vontatásnak? 
100,2 száza.lé� �Jesítették. - Jóformán semmi. A me
A kéttengelyes teherkocsik netigazolványaka,t a forgalom 
rész]egvizsgá-jánál 109,3 száza- dolgozói vezetik, 'tehá.t fe!té
lékos az eredmény. telezhet.jiik, hogy „nem rész

Az árnyékos oldal 

A jó eredmények el.Lenere 
sem mondhatjuk, hogy ,,fel
hőtlen az �  a fűtőház felett. 
A problérnákról bes:t.élgettünk 
Mó.-ti Ferenc fánökhelyeile!;
gel és Józsa Já'l1,0SSOJ, a szak
szervezeti bi.mttság te1'll1elési 
felelócsével. 

- Rendkívül megnehezít! 
fútóházu.nk · m.14111kAját, hogv 
a.z utazószemélyzet •:wlgálati 
6níi1mk szó.ma TUtgYon megnö
vekedett - mondta Móra elv
társ. 

- Az a legnamjobb baj -
vette át a szót Józ,;a János -, 
hogy Debrecenből nagy kéús
sel érkezneik vtssZa. a gépek. 
október elsó három napján pél
dául 13 mozdonyt 30. sőt 40 
óránál hosszabb ídó után kap
tunk v� Debrecenből, pe-

.-ehajlók". Az említett 13 
mozdonynál• mindössze egy 
esetben volt három perc késés 
vontatási hibából. Hogyq:n. ad
junk gépet a forgalcnnnak -
így Józsa elvtárs -, ha nem 
laipju,k vissza idejében m-0;:,do
nyainkat? 

Egyéb problémáikat is okoz 
a hOISSZÚ mozdonyforduló. A 
szakszervézeti bizottság nehe
zen tud ezeken segftcni, ha az 
irányító szervek nem teszi.lt 
meg a szükséges intétlkooése
ket. 

,.Pihenésre nem alkalmas .. 

Az u tazó,s.zemélyzet et n:i
gyon kifárasztja a 48 órás 
szc,lgálat :nég akkor is, ha 
közben van alkalmuk némi 
pihenés.re. Csakhogy a debre
ceni pihenés nem sokat ér. A 
fűtőházi laktanya két nagy 

szobájában sok az ágy, .szinte 
fél ól·án�.-Snt ébresztenek vala
kit. Az épület mindkét o'.dalán 
ott sisteregn-ck, pöfögnek. fü
tyülnek a mozdonyok. 

A dolgozóknak járó pihenó-
napok felét nem tudták kJ.adni 
szeptembat'ben. Ez ellenkezik 
a Munka TörV€nykönyvével. 
A késve éfkezö mozdonyok 
miatt a mozdon}"íelvigyázók 
Yezényl�sl terve minduntalan 
lel borul. s a legnag,·obb el6'\i
gyázato�;ág melle�r sem tud
ják egyenletesen elosztani a 
n1unkát. 

A jeJenle,<i helyzetre is jel
le:nző a .normaórán felüli tel
je,;ítménJ·ek augusztusi alaku
lása. A mozdonyvezetfiknél a 
normaórán feh\l 1-10-ig telje
sítettek többle1munkaórát 8 
esetben, 1 1-30-tg 36 esetben, 
31-50-ig 65 esetben,  51 órán 
felül teljesítettek 99 esetben. 
A fúté'k m� több<,t dolgoz
tuk 51 órán felüli tú16traJa 119 
fűtöne,k volt augusztusban. 

l\If'glios,zuJja magát 

Nyilvánvaló, hogy az il'yen. 
túlterhelés nem mehet sokáig. 
Sokan betegillományba kerül
nek. póUásuk. helyettesítésük 
megoldtaéan, illetve az ő mun
kájuk 15 a munkaképesek.re 
hárul. 

Tudjuk. a ,szállítási felada
tok növekedése nagy nehézs.é
geket ró a vonalakra különö
sen Debrecen ég S::olnok .kö
zött. Gondo.,,,,bb s�er1,•e7.éssel 
méltis el leliet:n.e kerülni a 
mozdonyok ilyen nagyarányú 
ác�or2;tsát. 

A téli felkészüléssel ka]'.X'SO
latban is van egy komoly 
probléma Szolnokon. 

- Mol:t szere!il'. N,tóházu·n.k 
mo::dony�zin;ében �z új h.ósu
gárzókat - '.T'.ondotta Möra 
Ferene -. de még bizonyia
Jan, nl;erül-;; m.i,go1oon· a fú• 
tőhá::: s:ell.ózését. Néhány ét' 
alatt elmarta a gá:: P.s a gőz 
a fü.stels:.:foó csövek.e&. Hí! a 
téÍre 1wm tudjuk pótolni eze
ket. akkor 4 fűtéssel sem 
érünk temnl,it. 111€rt a gáz 
mi<Ztt .�zere'Lóink n'?m tudnak 
dolgo.zni a m<ndo-nyqzfoben.. A 
probléma megoldásához a 1. 
smkosztdJy sürgős segítségét 
vátrju.k,I 

Méltó maradt régi jó híréhez ... .  
Műszaki konferencia a Dunakeszi Járműjavítóban 

.1'5 dolog olyan kollekltíváról 
b:ón:ikázni, amely jutalmak 
sorozatának, magas kitünteté-
sekinek tulajdonosa. A Duna
keszi Járműjavító méltó ma
radt jó t.í.réhez. ma is az élen 
halad a termelésben. 

A közelmúltban munkásér
tekezleten találkoztak az üzeln 
műszaki, oirt-. szatsze··vezeti 
vezetői. Meghívták a megbe
szélésre az üzem< tanác,_ tag
jait. a szocialista brigádok ve
zetőit is. Arról tanácskoztak: 

hogyan tehetik még ered
ményesebbé a, munkát az 
év hátralévő hónapjaiban. 
Baikó Károly, a vállalat fő-

nöke joggal jelenthette az ér
tekezletnek: 

- Az év 8 hó.Qapjában be
csülettel hajtottuk végre a fel
adatunkat. A vállalat a forint
tervét 1,6. ETI-tervét 1,5 szá
zalékkal túlteljesítette. A ter
melékenységi terv te]je<sítés,, is 
2,4 IStzázalékkal volt magasabb 
a iervezettnél. 52 '>Zá1':1lékk:ll 
több az elmúlt év hasonló 
idószaikához. 

Az átlagos termelés ered• 
ménye 104,1 százalékoi 

mutat. 
A múszaki fejlesZJ!és 4,11 szá
z-alékkal növekedett. 

Azt is megtudtuk, hogy ed
dig 85 és félezer forintot ta
karítottak· meg selejtcsökken
téssel. Csak növeli a dunake
sziek érdemét, hogy a szük
séglettel szan'ben 54 fős lét
számhiánnyal mintegy 92 ezer 
rr,unkaórában terven felül 11 
dib vezetőállásos kocsit átala
kítottak, 48-at távvezérlésre 
építettek át. 160 kocsiYal tel
jesítették túl a 1ervezett futó
javí�t. 

A 28 szá:z:alékos t-öbblet
eredU}ényból, a 6.7 millió 
többletnyereségből kö:r.el 
10 napi nyereségre jogo-

sult a vállalat. 
A dunakesziekre az utolsó 

negyedévben még nagy fel
adatok várnak. Vajon a je
lenlegi munkaerőhiánnyal ké
pesek lesznek-e a telj<.>sitésük
re? A kérdés a műszaki érte
kezleten is felelősséggel hang
zott el. Hiszen 18 Bab, 2 HÉV 
motorkocsi gyártása vár még 
a vállalatra. Jövőre 50 millió 
forinttal emelkedik a jármű
javítók terve, ehhez 220 f6-
vel kellene növelni a vállalat 
létszámát. 

A gondokat még nfö·ell a 
lépcsőzetes munkakezdés, 
ami sok -,,issza.élésre ad 

lehetőséget. 
Az ebédidő is túl hosszúra 
nyúlik, a beteglétszám rekord 
magasságú. Sok gondot okoz 
a vállalatnak az is, hogy rend
szertelenül érkeznek a javí
tásra szánt kocsik. Persze így 
rendkívülien megemelkedik  a 
túlórák szám.a. Bírálat érte a 
Landler Járműjavitót ii;, mert 
ismétlődően késedelmesen 
szállilja az ütemes gyártáshoz 
né1külözhetetlen féksarukat. 
p. - Anyagellá.tási Tgazga;tóság 
segítségét egyes importanya
gok beszerzéséhez kérik. Du
naka;zin a Bah kocsik "illa• 
mos!űtésének szerelése is von
tatottan halad. 

Jelenleg 1000 javításra 
szoruló kályha vár a rak· 

tárakban elszállít-á&-a.. 
A fényezö m�-hely is. anyag
hiánnyal küzd. Hosszabb ide
je a fedötapaszt házilag zs!-

rokból, pas.ztákbó összeállitott 
keverékkel pótvlják. 

A Dunakeszi Járműjavító 
vezetői - mint az a vállalati 
főnök szavaiból is kiderült -
nem ad!ák fel a harcot a to
viibbi eredmények érdekében. 
A IV. gyáregység előkés.zitő, 
alkatrészgyártó részlege 3 mű
szakra állt át. Intézkedtek a 
gazdaságosabb anyagvételezés 
bevezetésére. Az I. g:yáregy_ 
5égben külföldi tapasztalato
kat alkalmaznak. 

Az üzem műszaki vezetői 
ígéretet tettek, hogy 

november 1-re bevezetik 
a forgóvázak szalagszerli 

gyártását. 
Sok segítséget jelent az új 
kocsim05ó berendezés is, 
amely lényegesen lerövidíti a 
kocsik tisztítási idejét. (Saj
nos a tél beálltái:al ez az el
més konstruk<:ió megbénul, 
mert a vállalat nem kapott 
fedezetet a tetőszerkezeten túl 
az oldalak felépítésére.) Fej
lődést mutat az eddigi hagyo
mányosan használt !króm vagy 
niklkel helyett műanyag bevo
natok alkahna.zása egyes al
katrészeken. 

A műszaki konferencián szá
mos javaslat hangzott el, ame
lyet egy szakmai bizottság rö
videsen programba foglal. és 
nyilvánosságra hoz. Csakl!lem 
50 ezer forint jutalom vár a 
járműjavító dolgo:zx5ira a no
vember 7-re hírdetet,t ver
rsenyben, s ami ennél is több, 
további becsületes helytállá
sukkal az év végére méltó tu
la;idonosai maradhatnak a 
büszk� é'Lizem címnek. 

Várkuti Miklós 

,,A menetrend 
a tehervonatoknál is törvény . . .  11 

- Állomásunk teherforgal
ma augus::tu.s óta szüntelenül 
n.öcekszik - haEot,uk Kijác= 
Jo;;.sef állomá'sfönöktől, ,.mi
kor Pus::ttlS"'..aboics á-llomá-.on 
UL őszi forgalom credményei
ról érd&lőcltünk. - Elsősor
ban a;; átmenő forgalomról 
kell beszélni, mert nJ,!u nk az 
a döntő. l\'aponta 9 tolatóste
h<'.ri:o-natot indítunk Paks, 
Dom bót•ár és Ferencváros fe
lé, és ugyammnyi érke:ik ·i.5 
1wzzánlc. Siktolatás.sal irány
ronatokat áUitun.k ös-sze és 
küldjük őket DUn<!újt,áro.sba, 
Székesje 11,érvá rra éS főként 
Ferencrci.rosba. Amióta meg
kezdődött a ctLkorrépaidény. 
naponként két 1000--1200 ton
nás szerelvényt indítunk Er
csibe, a cwkorgyárba. 

A Pmztaszabolcffól induló 
személyvonatoknál az állomás 
hibájából szeptemberben 
e1<,•etJen késés sem volt. Ez
zel párhuza:no.san. hogyan 
;,la'ku11 a tehervonatok menet
rendszerű•ége? 

75,3  százalék 

- Józ tudjuk: a menetrend 
a tehervonatoknál is tör
vény . . . - !olytaLta az áll.o

mál;.fonök - Ezért igyekszünk 
menetrendszerűen indítani te

hervonatainkat is. 'l'ehervo1UJ,
ii menetrendszeriíségünk a 

harmadik 11egyedévben 75,3 
százaiékos ·volt. A módszeres 
elegyrem:teze& al.ka.lmazci.sáva.l 
i3 igyekszünk javítani ezt az 
eredményt. Hiszen a tehen;e>
nat csr,k ak"kor indulhat me
netrend szerint. ha idejében 
rlókhzitjük. l<ét tartaLékunk 
az állam,hi tt>chnolÓgi.a alap
ján csakn.:m menetrend s;;e
rint do/qoz�k. 

Ha arról akarunk képet 
kapni, mennyivel növekedett 
a kocsirendezök váltókezelők 
s az állomá.s többi dolgozójá
n.1k mu.r,k;\,ja.. elég. ha figye
le.."Ube vesszük, hogy az idén 
május<ban 3500 k<>C$iv.>.I na
g;nlbb ,·olt a forgalom Puszt.a
szabolc:;on. mint a múlt év 
aronos idő.szakában. Augu.s.z
tusban pedig 2000 kocsival 
volt t.öbb. mint egy évvel ez
előtt. Ilyen forgalomnöveke
dé;;< mellett a harmadik. ne
gyedév folyamán kocsitart67r 
kodásban 94. százalékos. koe!<l
kihasználásban 100.5 szá7..alé
kos eredményt értek eL A vo
nat.közlekedési tervvel azon
ban lemaradtak. Ezt az okoz
ta, hogy a tapolcai „K" sze
relvény nem 1'.özlekedik. Erről 
igazán nem tehetnek, hiszen 
most a s:r.én és. a cukorrépa 
szállításához kcllenek. elsősor
ban a kocsik.. 

A jobb eredmények elérését 
<ei(íti elő, hogy a munkacsa
patok a 67.oclalista brigád 
cí:nért versertyeznek, A ver
senyben a személyvonati vo-

natkísérők állnak a legjobban, 
már hét brigádjuk nyerte el 
ezt a kitü11t�tő címet. Kocsi
rendező brigádjaik a szocialis
ta címért folyó versenyben a 
mu:1,kát teitintve állják a sa
rat, de ,·állalásaiik kulturálls 
jellegű részét eddig nem tud
ták teljesíteni. Az okozza ezt, 
hogy sokan távoli falvakból 
járnak.- n1unkába az állom:'" -
ra. Ezeknek nincs idejük ar
ra, hogy munkaidő után is 
részt vegyenek a kolle:ttíva 
életében. A munkában azért 
ők is nagyon igyekeznek. 

· N ehezen megy 
a vasárnapi rakodás 

Az állomás áruforgalmáról 
Molnár Géza, ikereskedelmi ál
lomásfónökhelyettes tájékoz
tatott. 

- A helyi feladás a cukor
,-.;pa betakarítása óta állomá
sunkon is megnövekedett. A 

pusztaszabolcsi termelőszövet
kezetnek 500, az állami gaz
daságnak �00 vagon cukorré
pája van. Ebből eddig 120 t"t'.t
gcm:nal szállítottunk el, tehát 
a munka ja.1:a még hátra van. 
Sajnos a 1:a.sárna1» rakodás 

nálunk még nagyon nehezen. 
mgqy. A mtfü i:a.S!ÍTll!1:P __ is 
cEak három vagoat si,kerult 
megrakni. 

Ha romlik az időjárás -
márpectg a tél közeledtével ez 
több mint vcló.szinű -, szinte 
használhatatlanná válik az ál
lomás rakodóhelye, mert nincs 
kikö,·ez:ve. A nagy sárban e,
a:rndnnk majd a cukorrépát 
szállító teherautók. A rakod<'.� 
helyhez vezető mintegy 150 
méter hosszú út :nár most is 
igen ros..,z állapotban van. A 
rr.élyen besüppedt keréknyo
mok között Yalóságos domb
Yonulatot képez a föld. Ilyen 
rossz úton a szerencse is rit
kán menti a teherautókat a 
tengelytöréstöl. Ideje lenre 
valamiképpen rendbehozni ,. f 
az utat. Ha más megoldás 
nincs. legalább fűtőházi salM
kal töltsék 'fel a mély gödrc
ket. 

Az őszi forgalomra ,-a,ó 
felkészülés során már koráb
ban gond95kodnd kellett vol
na a rakodóhely és az út 
rendbehozá5áról, hiszen ezek 
is hozzátartoznak a forgalo� 
előfeltételeihez. 

(Lőrincz) 

Önkéntes műszakokat szerveznek 
a szocialista brigádok 

Nagykanizsán. a vasutas 
művelőclÉSi. otthonban tartot
ták a pályafenntartási főnök
ség szocialista brigád.vezetői
nek másod1k érteke2ll.etét. Az 
értekezletet Ma'(l!far lstván, a 
szakszervezeti bi z<l'ttsá,g ti tká
ra nyitotta meg, majd Varga 
István, a főnökség veretője 
számolt be az időszerű felada
tokról. Elmondotta, hogy a 
balatoni vonal állomásainak 
cslnosításá.ban igen jó ered
ményeket értek el, a feruntar
tási tervben azonban van még 
lemaradás. 

A lemaTa.dá.s pótlása érde
kében a dolgozók önkéntes 
váU:alása alap;án, több helyen 
bet·ezették az 56 órás mun,ro.
hetet, s a munka.szüneti na
pokra a szocialista brigádok 
önkéntes míísza.kokat ill szer
t'l!?znek. A főnökségnél ered
ményes a szoclallsta 'brigád
mozgalom. A 21 bnigádíból ed
dig négy mert.e el a swcia-

lista brigádzászl.ót, 11 peG.:,C 
szocialista brigádokle\·elet ka
pott. 

A vita során a brl.gádveze
tök szá:rno1tak be eredmé
nyeikről, ierveikról. A bala
ton.szentgyörgyi brigád vezető
je például elmondta. ho-:'.Y 
külön brigá<lkönyvtár létesíté
sét határozták el., amely a 
család,tagok részére is kölcsö
nöz könyveket. A 'IU1,{11/kttn...
zsaiak szakmai 'toYábbképzó 
előadássorozat indítását !<ér
ték. 

Az értekezlet befejezéseltént 
két kisfilmet néztek meg a 
brigádvezetők a pályafenntar
tás gépesítéséról és ebéd után 
a Nagykanizsai Sörgyárba tet
tek filemlátoga,tást. Hasznos 
besrelgeMst folytattak a sör• 
gyári srociallista brigádo.klkal. 
Találkozöjuk baciti hangulat
ban ért véget. 

Na.gy Antal Gézr 
Na,gykaniz.sa 

Rázbozluvarozás 
,. . 

vasarnap 1s 
A S�eged állomásra éxikero 

darabáru szállítmán�•ok ház
hoz fuvarozása hétköznapi na
pokon már ffi!Índ nngyobb ne
hézségekbe ütközik. Olyan sok 

az áru, hogy a torlódást csak 
vasárnapi kiszállítással lehet 
enyhite,'li. 

Szállí-tmányozási szolgála-
tunk szeptember 30-án és ok• 
t-Oiber 6-án három pótkocsis 
teherautÓL'Cll .kifm:arozott 
500-500 mázsa darabárut. 

Ifjúsági rakodóhrigádok Ez a két napon 15 kocsi gyors 
kiürítését jelentette. Barna Fe
ren<:, Vecsernyés Ferenc és 

A KISZ Központi Bizottsá- ku.lt. Figyelemre méltó ered- Bárkányi Sáoom- járatkerelő a 
gának titkársága határozatot ményeket értek el a fiatalok a két vasáimapon másod!magu,k
howtt az őszi vasúti és !közúti ki- és berakásban az ország kal végei:ték em az önlként •szállítások · s�ítéséról. Fel-' más ,·árosaföan is. , • . vállalt munkát annak ellenéhívta a Kommunista Ifjúsági A KISZ-fiataldk segi1ség,ét, re hogy hétközben is naponta Szövetség tagjait, szervezeteit elsooorban az építőanyagok és átlag 10 órát dolg02lllak. és bizottságait, hogy mivel az a mezőgazdasági termékek ki-
egyébként is na�y erüfeszítést és berakásánál veszik igénybe Dr. Bánklalvy Gyula. 
igénylő őszi csúcsforgalmat je- a pályaudvarokon. Szeged 
len.tősen megnövelt.ék a rend
kívüli téli időjárás követa;:ez
tében kiesett és moot esedékes r, ,.. , .. ,,, 
szállít.ások, szervezze!Ilek és 
irányítsanak brigá.ddkat azok
ra a vasúti csomópontokra, 
amelyeken nagy mennyi!Ségű 
áru- és anyag kerül kii-, illeL
ve berakódásra. 

A KISZ Központi Bizottsá
ga titkárságának. ootározata i&
mei:teti a lbizol;tságdk részletes 
feladatait, s arról is tájéko� 
tat, hogy a fiatal<;ik az elvég
zett munlkáért teljes bért kap
nak. 

A felhívásra október els6 
vasánnapján . önkéntes KISZ
brigádok segédkeztek a vasúti 
rakodásoh-náJ.. A kezdemén,·e
z.és ,  tehát sikeresen :indult. 
Veszprém megyében például a 
határozat megjelenése után né
háno" nappal Pápá.n 37, Ajkán 
31, Tapolcán 11, Zircen pedig 
8 ifjÚ8ági rak.odócso,por't ala-

Rekodógépek segítségével uorsabban megy a nm kira
kása. Békéscsaba állomáson egyre több ilyen gép köny

nyíti a dolgozók munkáját. 
(Hemzó Károly felo.) 
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a kereskedelmi  szolgá latná l 
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a lehet&éghez képest télen is 
teljesíteni kell. Ne.'-<ünk vas
utasoknak már az é&zi forga
lom kellós közepén gondolni 
kell a téli forgalomra. A téli 
forga!om lebonvolitásával 
kapcsolatos előkészületekre, 
valí;mint az esetleg bekövet
kezendő akadályok gyors el
hárítására és a vonatforga
lom:nak lehetőség szerinti 
fenntartására. A különböző 
szakszolgálati ága'-<: dolgozói 
részére a D4-es Utasítás meg
felelő rendelikezéseket ra1-tal
maz. Ezek a rendellcez.ések -
mmit a vasút clsódleges tevé
kenységére -. a vonatforga
lom lebooyolítására vonatkoz
nak. 

A k€'I'eSkedelmi szolgálat 
dolgozói a vonatforgalom Ie
ponyolításában nem vesznek 
köZ\·etlcnül részt. A téli idő
szakban nekik egyéb feláda
tai,k vannak, mind a kocsi
rackományú, mind a darabáru
küldemények �llítását ille
tően. A gond.os fe!Í,;ész-üliis az 
el.só biztosíték arra, hogy e:ie
ket a különleges szállítási 
feladLitokat a k&rülményekh.ez 
képest a i-as-út a lehető leg
jobban ·m-eg tudja. oldani. 

A rakodóterületek 

emelők, 1.argoru:ák. :szállító-
m
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l , l t .  o' ra' k , tartályok stb. - karbanta.rtá- w== ·-• sza ma sa, foroóalkatrészeinek kené- ::neg, A kerelkedelmi szolgá- a szo ga a l se, olajozása, fokozott gondot lat dolgozóinak mindent meg 
igényel, A robbanómotorok kell tenni a ra-kodások gyors 

l üzemeltetésének megke:zdése- vép°ehaj�üsa é:deké_b<:n. Az Szeptember 26_án a Buda- 1 lomásróL már 21 óra szolgá� a szolgálata további ellátásá
kor gyakran fordul elő, hogy e�oJel";'lo _szo_Ig_alat Jo_ es meg� '.  pest _ Szeged út�·ona!on lé- lattal indult vissza szeg� ra alkalmasnak tartja-e ma
hosszú állás után, azok nehe- b1zl:ato vegzesevel b1ztos!taru I vó Városföld állomás „Meg- honállomására, ott pihenot gát? 
zen indulnak be. Ez ::negak:a- ��Juk, hogy °: furn;ozt�t6k I álljt'' állású bejárati jelzö- nem kért, mert a szolgálat Ez nem szolgálati. hanem 
dályozható azzal, hogy a gé- �obe_n 1JO!lf°.s_ ert:sítest k�p- jét a 2768 sz. vonat megha- 1  továbbfolytatására magát al- emberi kötelesség, Ilyen törő
peket mcg:felelö helyen tárol- 1ana,k a reszukre erkezett kul- !adta és az állomás II. sz . kalmasnak tartotta. déssel sok minden később je
juk. Ha ennek ellenére mégis �eményekról, valamint . _az váoá�yán á!Zó 798 sz. vonatba / Itt meg kell jegyezni, Ieh�t lentkező problémának lehet
nehézség mutatkozik a moto- üres kocsik rendelkezesere s�aladt Az összeütközés 

J 
hogy valáki 21 órás szolga- ne elejét venni. Ez az egymás 

rok beii!1dítása1kor, legyen ele- �átásáról, ami le�ető':é te- olyan �rővcl történt, hogy a lata ellenére ma�t teljesér- irán!i bizalm�t is növelné. 
gendő mennyiségben mindig szi számukra a,z 1dobem fel- keletkezett roncshalmaz elta- tékú szolg;ílatellátásra alkal- Az 1gy megnovekedett biza
Jwszenlétben gyújtást eláseoí- készülést :3 vasút_i !<ocs.ik , karítása hosszú órákra meg- masnak tarthatja, de megité- lom mozgósító ereje_ nagy és 
tó segédeszköz. Hidegben a gyors be-, illetve k1rakasára. 1 bénítoita a vonal forgalmát, l 1ésünk szerint ettől már mncs , tapasztalatunk szerint még 
vasaikatrészek rideggé vál- , ' emellett jármúvekben is no,;·; messze az. az időpont, arn.ikor több és , jobb munk�ra se;-
r..ak. hama.rahb rornek. Szűk- Fokozott gondoskodast I kár ke1etkerett. St:erencsére a fár�dtsag és annak �ovet- �ent. Mmdene5;t_re tobbre es 
�éges, hogy mc{ffeleli5 pót<2l- , . , , , .. , • emberéletben nem esett kár. ! kezmenye1 olyan mért.ék_ben Jobbra, nunt e�Jes , lényeges 
katrésiek áUjanak ren.delke- Beszelm kel:, a tél.'. 1do;_a!'i!S A bekövetkezett balesetet jelentkezne�, hog3: sz�n_te dolgok a!'y,?n}l�_IlgatáSa. 
zésre a gépeik azonnali megja- alatt a dolgozokról törté�o fo- é� annak rulyos kövctkezm� • egyik percrol a má:;ikra vált� Me�gyozodesunk, hogy _l_la 
vításához. kozottabb g<:'ndoskodásro�- � nyének előzményeit vizsgál- semmivé minden _ k�rá_bb1 valaki megbeszélés, alapJan 

A gondos !elkészülés nagy- �ereskedelm1 szolg�Iat_nál 1s va meg lehet állapítani, hogy , bizto�nak látszó f1gyelok�sz- tudatosan vállal tulmunkát, 
mértékben elú.segíii, hogy a 1g_e_n sok dolgozó vegz1 „1'.1.un- a 2768 sz. vonat közlekedteté- ség eberség. Hogy ez kinél a,:1n�k. ez felf?kozza a fele
várható zo1·d időjárás okozta k?Ját a sz:a:?a_dhan; _Jelo1Junk sével knpcsolatos kötelessé- mikor jelent�ezi�, azt az em: losseg':rze_tét es így a gon-
nehézségeke,t elháríthnssuk, _I� megíelelo Jól ful<_>tt _he;_h'.�- gének az érdekeltek közül ber fizikai es 1�cgr�ct.sze;1 dosság".'t 1s. 
illetve a Jehet&ége.khez ké- �get, aho1 a dolgowk 1doko- senki sem tett maradéktala- állapota és �gyéb korulme- Az ugyben . s��_epló _ 2'.768-�s 
pe•t csökkcnt.eni tudju!k, Szá- zonkiént felmelegedhctnek. nul eleget nyei határozzak meg. Ilyen sz. vonat kisero1 közül is 
molnUTJ!k kell azonb1n ae.zal Még a téli időjárás beállta 

' 
helyzetben mindenki szinte csak a _záró(ékező_ figyelte 

is, hoizy az ooszes szolgálati előtt gO'Ildoskodjunk arról, A 28. órában cs�k a pJllanatny1 állap?tával me_g a !;>e_iárah jelzo állását. 
ága:k előrelátó tnf.e:1:kedései el- hogy valamennyi huzamosabb . , szamol �s , csak a legr1tkáb� �ai;ios o, 1s oly_an későn, hogy 
lenére, a vasút egyes 'területe- ideig szabadban munkát vég- E ténymegállapítás mellett ba;1 ves,:1 figyelembe azt. �m1 m!ezltedese mar nem lehe-
ken átmenetileg korlMo:zmi zó dolgozó az előírt védöruhát azonban helytelen volna, ha meg �otte v:3-n , '.': szolgálat te,t volna er�r:1ényes. A bal-
kfnyte'.en az áruforgalmat. időben megkapja. Szervezzűk nem térnénk ki azokra a kö- várhato befeJezese,g. eset i:, vonatkiserő szen;,�Iyzet 
Fontos követelmény az, hogy meg a plusz 4 e fok alatti hó- rülményekre, amelyeknek s�lgálatának a 31. óraJ�ban 

A felkészülés során vizsgál- ezekről az átmeneti jellegű :nérsék:Iet esetén a hosszabb szerepe és jelentősége a bal- 1 Az ember nem gép kovetkezett be. Ok sem kertek 
juk felül a rakodóterületek korlátozásokról. vala-mint a ideig s:,-.aba<lban dolgozóknak eset kialakulásától el nem a !or�uló _állomáson megíe• 
állapotát. Még a hó leesése szállítási l.ehetöségekról a fu- védőitallal történő folyamatos vonatkoztatható. Egy ilyen I Itt anélkül. hogy ennek lelo pihenot. 
előtt gondoskodjunk arról, varotiatók megfelelő tájékoz- ellátását. figyelmenkivül nem hagyható I szolgálati vonatkozású részé� • , 
hogy a közl.ekedém uta:k és; ra- tatMt kapjanak. Az elmondottak figyelem- körlilmény. hogy a „Megállj" érintenénk - fe� kell vetm VonJuk le a tanu]sagot 
kod&teriil.etek jó állapotban bevételével elérhetjük hogy a állású jelzómeghaladás a egy !kérdést. VaJon hányszor 

,. 
,, . • 

€s tiszták leg,Jenek. Csak így A f(lgyveszély ellen téli for alom lebony;lítása a 27�8 sz. vonat 1::1oz_d�:1rveze- fot;i�l �ló , '.!- mozd_onyfelvi- j Hofil'.' a �aro&fold_1, balese�él 

biztosítható a téli időszakban, ke -kJ 1 . 1 - 1 + -1 1c·;_ toJenek és frgyelo futoJenek a gyazok reszerol - akik a tel- maradJ�� a fenhek alapJ�n 
hogy a fuvaroztatók: közúti .A téli idö,iád,s következ+..é- 1" 
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�élk�l 28. szolgálati órájában követ- jesítményi lapból ugyan lát- - ha J?_gil�g taláa nem is, 

"járművei:ken a rakodóterüle- ben a továbbításra feladott 
onose . e;1 i' s 

kezett be íák a szolgálat tartamát -, de erkolcsileg nagyobb 
tekhez ve:ret6 uta,kon zavarta- egyes áruk veszélynek vannaik 
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gre.1aJtb

ato e
sz

. 
1 Ez a · 

mozdonyszemélyzet hogy megkérdezzék a moz- i_nér�kben k;rül :lőtérb� az 
lanul közlekedhessenek. kitéve. Az i!,ycn áruknál az Lázá.r József, főtiszt Szolnokról, mint forduló ál- donyvezetötől, nem fáradt-e, erdeKelt váltokezelo felelosse-
Könnyen hozzáférhetó helyen ese!:leges kár le>het(,ség szerin-

· ge, akinek nem lelt volna 
tartsunk készenlétben homo- ti elhárítása a kereskedelmi szabad a váltót a vonatra 
k kül · vezető állásban tartani, ami-·ot. fírrészport, ipari sót, aa:- szolgálat dolgo�nak 
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kor két szabad vágány állt a 
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deltetési helyTe tiniénó jut- 1 állású jelző meghaladásának 

t·�t-<•a, s~n11.'_., ... ,z, továbbítátt ! következményei ugyanis elke-
A nappalok rövidd.o-e miatt � -· v,� ,,,,v,. ' 
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tik a rakodásoi'.rnt, mint az év is ha az · ilyen ter-mészetű t k"zl k a'-L k 'd árukat a vasúti kO<'siban ajtó- sz. vona o e e =ne ' e-
toöbi idószakában, Abból a jén. Ebben azonban bizonyos 
célból, hogy a rakodások a sö- abla:k:'yflástól til':'.0'.: �s �- i Az J::pület-elemgyártó Fú- ' nek olvasását, megismerését I engedelmesen alkalmazkodik a mértékig részes a 798 sz. vo
tkt·.<.. beMlta után is zavana- kalmas ámlckal korülveve, ve- --· · k  -- ' "•· , tűz•e k' célul 1 Iegelképzelhetetlenebb helyen nat zar· o'fe'kezo-J·e is· , mert o- 1·s =.,, d 't h 1 •·ik el nül\.Sl!f-1 e..r.:..v1 • uz-eLT. --., _ t..1. , " J • 
lanu1 elvfy,'e?:hetók legyenek, eu en e.yezru · működik a kö-rnonti fűtéssze- AJ' f 'l · t lt , b ·gád I és helyzetben is az üvegfonal, elmulasztotta a vonat elóírt • ,_ t . ,., ,_.,� 'h • ,, -., . . , 1g e ev e e• a n , ,, 
időben felül 1cell vizsgálni a Az aru„ o\ ,,,r.,,,1=sa· oz relo uzem. amely arrol 1sme- l megalakulása óta. szorgalma- , az uveg. az uvegpaplan, a sa- fedezését. 
'l'akodóteriilet.ek megvilá,gítá· megfeleló vasúti koc:,J:k ki- retes, hogy a vasúton egyedül san járják az orszác-ot minde- 1 Iakgyapot, a salakg)'apot mat- A városföld! balesetról 
stt. válas:z;tása mindig fe,,ntos té- végez beruházási, felújítási I nütt bccsul(",tel all;ak helyt, a I rac és h1;11·ka, a teI;Ilolihéj �s érdemes levonni a tanulságot, 

A nyitott rak.területek mel• nye7-Ó. A téli id<'ijárás alatt fűtésszerelő tevékenységet. 1 közeledő tél méginkább kóie- a termoli-tégla. M�g eredmc- hogy ne mindig a baleset és 
lett. 'helyes megvizsgálni a fe- küli:\nösen ü-izye!ni kell arra, Tőzsér Géza művezetőhöz , lezi őket gyors, küogástalan I 

nyese1;>�n dolgoznanak, ha a veszélyeztetés vizsgálatának 
dett árukezelési helyek állapo- hogy ,a t•as�ti ,kocs�k o!dal- és tartozik a szigetel6-, festő-, ' munkára, munkaJuk:hoz elengedhetetle_ alkalmával ke1Ijen megálla-
tát is. A fedett raktárak hüi- honilokfalain. tetozeti:n, • ne villanyszerelő- és Jakatosrész- nül szükséges anyagot Időben 

j 
pítani a szolgálati órák ma-

nyos tetÓ7.etének megjavítását legyenek olyan sérülesek, leg. Amikor előtérbe került a Az er,edmény megkapnák és munkahelyükre gas számát. 
roronkivül lgényeljü.1< a pá- hiányosságok. ame111eknek kö-

I 
szockllista brigádok szervezé-

nem maradt e/ szállítanák. - ln - Fehérvári Józsel' 
lyafenntartá<;i . s:?Qlgálattól, 1;etkezté�en a k.oc:iba , rakott I se, Tőzsér elvtárs sokat töp; 
hogy a beázá.� okozta árukáro- ' aruk beazl,a.tnak. cs karo�o�- . r�n�ett __ azon, �� . !3Z orszá„ Tózsér Géza nagy szeretet-
kat megclózhes&ük, Fontos j hatnak. A rakoda�hoz kiYaro- 1 kulonb!>ző„ szo,gál'.:u. helye�n te! beszél .,fiairól", 
feltétel az is, ho,gy az áruke- Jae: csak kif?gástalan kocsik d<>l�_ozo kö:z;pontl futesszerel_ok _ 

Nem kis büszkeséggel 
zeiési berendezések kifogásta- 1 állíthatók ki, kozott 1:10,pan lehetne sz?C1a- s.wlok a Dobó-brioádról .-

Balesetet hárított el 
egy pályamunkás ébersége lan állapotban legyenek. A Ebben az időszakba,n az hSta bngadokat létreho:zma. mondotta. A gazdasági 

nehézségek ellenére télen is elegymozgás lassú. A hosszú 
A munka „hozzáállás", az az igyekezet, 

,követelmény a mé<degeJések kO<'sif�ul{) következtében a hogy kisebb anyagfelhasználás Szeptembel' 26-án történt. ; vette figyelembe. Horváth 
pcmtos�ág'I, A mérlegek tisz- szükségesnél kevesebb üres hozta össze őket és a termelékenység emelese Horváth Zoltán pályamunkás Zoltán, erre a toronyhoz sza-
tántartásán kíYill - killönö- 1mc�it tudunk kiállítani a ra- 1 mellett a munka minőségi fo- négy társával Tatabánya-felső , ladt és szólt, hogy a követke-
sen a sz�badban elhelyezett kodá�okhoz. A rendelkezés-re Amikor tavaly &szel a Déli kát is emeljék, jól érvényesütt állomáson az l-es számú to- zó őrhellyel állíttassák meg a 
mérlegeknél - ü�·eJni kell áiló kocsimennyisiigből első- pályaudpar 

„ 
t_:l'V'i:ezet�kéne_k a brigád egyiit_tes munkájában. i rony közelében javitolta a pá- vonatot. A sze-re!vény meg is 

arra. hogy csapadék. hólé ne sorban azokat a. szállítási igé- sz1getelese surg°".5e valt . es Az a nyagnormát minden _hó- lyát. Amikor jött a 60. sz�mú állt a 20. órhelyan és valóban 
,kerüljön a mérlegalmába. l '1

.
yeiket kell kiel.égíteni, ame- nem kevese1;>b, �nt 700 nefil'.'- ' napban _két száza!ekkal sike- gyors�he1:7onat, szokás , sz.e- megállapi�ották_ a_ rugówrést. 

lyek a lakosság közvetlen ze�éter =_get7l�s gyors _es , rult c.•okkentemuk. un11an;1_,_ nnt felreálltak és nézték az A szerelvenyt 1epesben vo..'ltat-
A rakodógépek 

! 

tzükséoleteit szo

.

lgáljáJc - 1 hi�atla_n elv�t kellett biz- kor_ a. lebonto_tt anyag hat s2:a- elhaladó szerelvényt. 1 ták Tatabánya-alsóra és ki�o-
élelmiszer, szén. tüzifa -, to- t05itama, . elhatáro;'_":3. hogy zalekát_ . ismet felhaszna�ták: Horváth Zoltán észrevette, / rolták a törött rugójú kocsit. 

: Télen a rakodógépe.'-<: üze-. vábbá azokat, amelyek a nép- ! valamenny: ��getefoJet ei:re a lf!.Y_ ma1usban a na_gy'.camzsai hogy a vonat végén az egyik 
l Az e ozerü ,• amunkás 

mel-�tésénél is hamarabb ke- gazda«á,g szempontjából leg- munk�ra all1tJa. B?1gaz�lodo:t, 
I 

fu�há::: pa.kuratarta!yanak és kocsinak rúgótörése van. Fel- , , gy: • �Y hógy 1gy gazdasagosabb es csovezetékeinek szigetelési ugrott az egyik kőh„Jomra és ebersege ,gy elozott meg egy 
teI;Ilelékenyebb_ a mun.Js� és 

I 
munlcálatai?tál 10 _kg dróthu• 1 sapkájával megállj jelzést J balesetet, amelyet a rugótörés 

meg a kedvezotlen 1d0Já:ás Zlllt. ,15 neoyzetmet1;r oro:m- 1 adott a zárfékező felé. Az ar- ,  okozhatott volna. Példája kö� b:foly�so\� a határ1dore j .lu!t es 20 negyzetmeter szioe- ,  ra nézett de a jelzést mégsem vetésre méltó. 

j 

Rákosrendezőn a kocsivlz�gálók a rakományok ellenőr
zésére is nagy gondot fordítanak. Az egyik kocsivizsgáló 
brieád tagJai egy deszkaszállítmány lgazításán faradoznak. 

(Horváth Erika felv.) 

1 t<;�no elkeszitest. Ekkor �e- , telő bőrlemezt takaritott
_
ak m

_ 
eo. 1 

' 

I 

OO<iott fel benne. hogy egyutt I Ugyanitt a lebontott anvm1 
tartja a csoportot, amelyet 1 5 százalékát, többek között 200

1 magatartása, m1;1nkája alapján I négyzetméter salakgyapotot, 20 
A „ h I k • k '  't ··k l w  t 'I ' a1kalm3:sn� ítelt_ 1;1rra, _ho�y

, 
,cg_ dróth"!zaJ.t é

.
s 30 négyzet- z or e ye et I S  eszt su e O a e re 

a szoc1al1sta bngad c1mert meter szigeteló lemezt hasz- .. ,. • • , . .. 
versenyre keljen. nálta.k fel újból. ami jelentős 1 , P_us�kladány allomáson az t: helyek, nagyon , kevés �ze-

Az elsó megbeszélésen a , önköltséocsökkentést eredmé- 1 idei telen _nehezebb wsz a lot kaptak. Szénkisz'.'bá:5uk 
dolgozók érdeklódéssel hall- nuezett. Ugyanilyen jó mun- helyzet. m,_nt ta1,,a,Zy_ volt. nem felel meg a , reáJ.:is 1gé
gatták a múvezető szavait, s 

! 
�t ':égeztek a székesfehérvá- 1 !"emcsak azert. mert mar most , nyeil<nE:k� Ha a �utalt s,:én: 

március 14_-én Szombathelyen, n, miskolci. szc.lnoki és a nyu- 1s nagyobb � forgalom, hane".1, l menny1sefet elosziJ_uk :1 futés1 

a fűtóház:fónökségi munkahe- gafi pályaud-z,ari munkálatok- mert állomasunk vágányhálo- napok számával. kiderul, hogy 
[yen megalakították a Dobó nál, 1 zata átépítés alatt áll. Keve- 1 24 órára 3,7 kg S7.én jut, vagy
lstván nevét viselő brigádot. 1 Amire pedig még rátartib b  · s-ebb vá.gáni)-'on kell elvégezni is nú?den ór�'ban, 16 dkg sze-
Ellhatározták. ho!!v a szigebl:Ssi a brigád: Seres Sándort meo-

l 
a nagyobb feladatokat. 

1 net tüzelhetnenek el. 
munkáh�z f<;lhasznált„ ani)-'a�o- 1 tan_ították e�bb téolrí� rakni. Bármilyen sok a dolgunk, , Ilyen gyenge fűtés mellett, 
kat 2 szazalekkal csok'kentik, drotozn;_ .ma.id - amint az a ,  nem szabad megfeledkezni az ezeken a szolgálati heJ,,veken 
és a kíméletesen lebontott O'R- brigád Júniusi jelentéséből ki- 1 emberekről. Idejében kell ; nyugodtan meg lehetne fagy
anyag 5--:8 százalékát újból , tünik - a uicelés kivételével 

1
, gO'Ildoskodni arról, hogy a téli ni. Az ajtók északra nyílnak, 

felhasználJák. valamennyi műveletre. A Do- felkészülés megfelelő legyen. : s az őröknek minduntalan kii 
A szerzódésben a brigád , bő-brigád is. Se-res Sándor ts Megoldatlan még a téli fel- 1 kell áillniok a szabadba. A dol-

e{!Y�temlegesen vállalta. hogy I 
nyert te!',á� _a , vállalás becsü- j lcészülés a. bihaTkeresztesi vo- J gozókról való gO'Ildoskodás 

egv1k társukat. Seres Sándort, letes tel7es,tesevel. n,'1.lunkon levő őrhelyeinken. A megköveteli, hogy ezt az élet
aki ebben a szalnnában még Jánosi Nándor kiváló dolga- VII. és a XIII. sorompókeze-

1 
tó! elvonatkoztatott szénkisza

nem dolgozott átképzik. zó. a brigád vezetóje jól kép- ' lő őrhelyek kint, a pusztaság-
/ 

bás. t, sürgősen megváJtoztlls
�ulturális vonatkozású felaján- zett szakember - mondotta ban vannak:, A nagy hidegben, sák. 
lasuk . -;- többek __ k(!_zött ::- _a vél;ezetül. sokat kell tüzelni az ilyen kis Török Ferenc, munká&1rók és koltök muve1� Sz->rgos. ügyes kezük alatt ' őrházakban, Ezek a szolgála- Pii�pökladány 
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MAGYAR VASUTAS 

A vasgyújtés népgazdasági érdek A n�t;e/en "levelek író-inak 
A Kohó- é:; Gépipari Minfaz- segítségével minden érin• 

tériumban tartott értci<e7.leten tett szolgálati helyen va..<,- Szép erény a nyíltszívűség, az őszinteség. E dicséretes e�hangzott a kérés:. népgw..da- gyűjtést kell szervezni, erény mellett - szerencsére csak elvétve - talá,/;kozunk az sag�knak az <:<ldi�mel _na- mühclyta.karítással �•beköt- őszinteség furcsa, el111oldalú. megnyilvánulásaival is. Vannn,k, gyo .�ennyi: h
aceL-ra ve. A se! jtezélieket a lehető- aJ<ik őszintén leírják véleményüket uolcála:ti helyü.k saját 

���t f;f�fatán:k �ge� 
sé� �átá.;ain belül úin, _kell esetleg munkatársaik problémáiról, de feleU5ssé11vállalásv.k t

u
d

j 
' 

t . 
. be 

'. . . 
tő 

j' rranyüam, hogy azok zomeben I vag11 l:átorságuk elfogy milrorra a levél végére érnek: nem jut on .enm_ · a vas . gyuJ . - októberben � novemberben belőle az aláil'ásra. szerve�ek, yn: a _vasutna.'c_ is megtörténjenek. A megfogyatkozott őszinteségű és bátorságú levelek - a ;:;��1/�:;;:�����itz �:= A begyűjtést követően az el- / névtelen levelek - írói olykor ;ogos tü1·elmetlenséggel sür-
' küldésekre sze1-t:árainknák az 

I 
uetik egyes kérdések me'goldását. de csakkenti a levelek hatá-nem 

_ . . intézkedést hala<iékta1amrl S1át, je!Rntóségét az, hogy íróik a.z ismeretlens.ig homdlyába 
tecv� felül 1s m�den .!el- meg kell tenniük úgy, hogy . burkolóz,u1-k (pl. Józ.sefvaros, Keleti pályaudvar, Jászapáti fü.-lelheto ,·ashull�ék�t osz- ev végén a szolgála.ti helyeken I töház, Dunakeszi Járm.üjavi:tó m�ukat „ís.meret!en"-nek titu-sze kell gyújtem. vashuliadékból c.sak minimá- Jáló levélírói.) 

Ez a népgazdasági érdek mel- , lil< készlet lE€Yen, Szük..ség ese-
1 

A jószándékú de félénk ·vtel le T ók !lett lett, vasútüz.emi érdek is. 
1 

tén kérjék az anyage!látasi � . ne_ _en . ve tr ,ne 
A tervs.zerú és folyamatos igazgatóság D. osztályá- �kadnaUo oly�nok is, aJk�kre nem az oszinteseg, . hanem a_ rossz-

gvüjtést ve:z,érigazgatói rende- nak segítségét. 112;dulat, �z •"!trika., _mas e_mberek bemocsk�lása, gatlás.talan 
Jet is előírja. Ennek értelmé- 1 A -jt . h k ragaZmazasa 3ellemzo. A. nevte/en levelek frot más szeTll<!lyek, 
ben az igazgatóságoknak vál- 1 S"ervasg

yu
z·e• esf ezkci 

a . s_za : soloszor lcözvetlen munkatársuk vagy köztiszteletben álló ve-' 
1 

� ve • un onanusa, -k . " - . • ,, ! . 
f 1 „ b "!•. l tá k b lalatoknak a te1:Vszámtól fii@- is adjanak maximáll se zeto ·, a,.,..m, vaqy tar.•aw� m1 un :ciat eto „o e v rsa e-

getJenül, újból fel kell mérni gítségei. A mozgósí�ásr; csületében te111ié'llelc sz_ándékosan kárt, _ 11:i, le1'.el��ne_k illeté-
a lehetö.ségelro\., azt, hogy n1a- használjuk f<.>l a soronlevő k�s _szervek hitelt adna,�ak. Eze� a levelirók a!litas�tk Jogo�-
ximá:lisan mennyi vashiil•ladé- termelési fanácskozáso- sagat, vagy ann.a.k. h.�te�et T�nt3ak _le �zal, hogy nuMalkat ra• 
kot tudna.k be.,;z,o],gá}tala:!..i év kat gafoia2114k, sokszor onerzetuk.ben is sertegetnek. 
végéig. 

• Az ilyenek11ek okv.k van arra, hogy aláirásv.kat mellözzék, 
Okwberben és b _ 

Az erkö1csi e1'ismerés mel- mert ·nem mernek felelősséget vállalni sajá.t „leírt" vélemé-
ben � társád~•.,?��:'., �ek 

lett a legjobb vasgyűjtők nyüDcért, félnek a feleU5sség súlyától, s jogosan jélnefk a fele-- ......., � � pénzjutalmat is kapnak. lősség súlyától, s jogosan félnek a nyilvánoss<Í{;'tól, lcözössé
gük nyilt'<in elítélő bírálatától (Pl. Keleti pályaudvar egy-Jvét 
'lévtelen levéiírója.) De mitől félnek azok a névtelen levél-

Kaposva, fl• la'mpakezelo"k panasza 
lrók, akik jogos kérelmeket, igényeket, meglevő hiányosságo
kat; vetnelc fel tárgyilagOS>2n, anélkül, oogy mM<>k becsületét 

N k „ 
bemoctko!nák? tncs ·onnyu dolgunk. Ka- 1 most „kiilakoltalás" el9tt ál- - • • • 

posvar áHomás-On 32 par zár- 1 Junk. Decembi..<>rben lesz egy ;\chPz megmagyarazm például, hogy Dunavecse és a 
jelzo é:' 300 cl:b_ �� jel.7.ö lám- eve, hogy beköltöztünk az új .�zo�zé<½>s állomások_ dolgozói_ miért névtelen.ül írták �g a7:
pa ka1 'banta,-ta:xi1-ol kell gon.-

j lámpa/ui.zbll.. A tűzrendészet I naik idejen, hogy az igazgatósag a r�ndel_ki:zese•k eli:enere �e
doskodnun:k. MJ látJuk el olaJ- .· ed .1 

. 
. k'·nik , sett a 24,2-1-es fardu/.ó szo!gá.J.a.t felszamclásaval. Az ilyen nev

jal a . . többi szolgálati helyet. 1 mo�t nem
, 

eng e :l'.ezi . ne u 
I telen levélfrók szá11déka nem azonosítható a -rosszindulatú r<Í• 

M.ind=ze hárman dolgozunk a lámp'.111":z hasznalatat, mert I r,almazók szánd.élcáva!, mégis úgy néz !ki a dolog, hogy lwzös
lámpaikezelői beosztásban. egy_ 1 nem keszult el a tervezett séget v<illalnak velük. 
mást váltjuk, a be� és a kül- J cserépkályha. amit kívülről A t.,, · i·tel•n lew.le', sorsával párhrn,k i II. konqre.�•?:U.'OQ. 
so mun� egyaránt ran� harul: 1 kellene fúteni. Csak egy kis 

I i
s foglalkozott. Az ilyen leveleiket érdemi elintézés nélkül te-

Nem 1s panaszkodnánk m1 • vaskályhánk van. de a sok szik félre, így nem is eredményezhetik a felvetett prablémá.k 
a munka miatJt, e;,;akhogy gyúlékóny anyag miatt, meg� alapos kivizsgál.asát, -re-ndezését. A hass...-ú, szövevényes vizs-

1 
tiltották ennek használatát. 

1 
gálatok _ugyanis a legtöbt esetben nem vezettek a névtelen 

.. • .. levélírók áUaZ kívánt eredménvre, mert többségükben túlzott, 
,. • J<m a tél, s nek?-nk azt I elferdített, vagy minden alapot 1lélkülöző, lldtalált állításokat, 

Uzsabanya, gondok mmu!Ják, hogy pa)oof.3unk. Na- 1 rágalmaikat t..rtettek papírra. 
' gyon furcsa dolog ez. hisren , A névtelen levélírók figyelmébe ajánljuk h Uzsabányán„ ahol Kö.rep- 1 Jámpaház készült. csak éppen, 

' O!J1/ 
Európa egyik legmodernebb 

1 
1 . pak !Ők használ I hiábat•aló gátlástala � lP'l•élözönük. na al,íírás 1!Rlkill iriák le-

bazaltkóbányája mtiködik. a am eze nem - vel.eiket, ha nem vállalnak felelősséget 1.eirt állításaikért. Le-
nagyon szúk az állomas felvé- ihat.Ják. velei.ket érdemi vizsgá,lat és intéz>kedés néllcül félre tesszük, 
tcli épülete. Az étkezőhelyisé- 1 Ki érti ezt7 ·

1 
azokra választ nem ad.un,k - mert hát kmek is adhatnánk, 

get a közelmúltban. némi
.
1 eg I A levelüket aláírókat becsületes .�zándék vezeti, őszinték és 

meY114YYobbít.ották, s ennek ( Sipp Sándor, több6égükben t6,rgyi.lagoaak, ezért megérdemlik, hogv ;avukl-a 
örülnek. , Kaposvár tegyünk enny'i megkütönböztetést. B. J. 

De az étke-Lóben :o:incs le-
1 hetö.s.ég arra, hogy a do.lgozók 

megmelegítsék a magukkal 
hozott ételt. Egy villanyrezsó 
kellene, hiszen ár;un, :kornek
tor van a helyio;egben, A� öl
tözóben kevés a sz.el�rény, 8 
dolgozó nem tudja hová teruú , 
a ruháját. / A 10 eve épített felvételi 
épület :földszintjét annak ide

11 szovjet szal�szervezelek 
XZ . koagresszusukra 

készülnek 
jén ro.;:;zul s:zigetelték. Az A Kreml Kongresszusi Palo- l ponti Bizottsága 1962 novem- 1 iehe·o�égeik vannak. Rendel
épület padlózata tönk.rement, 1 tájában október 28-an úl ösz- beri plénumának határozatait kezésükre áll 19 ezer klub, 
mert mindent ellep a penész. i sze a szovjet szalcszervezetek követve, határozottan felhívta művelödési ház és palota, 21  
Az álfomásfónök irodáját ja-

1 
· XIII. kongresszusa. Mintegy a szakszervezetek figyelmét az ezer filmvetítő berendezés, 33 

·vit.aru. kezdték. de valami ok- négyezer küldött 66 millió ország termelési és gazdasági ezer tömegkönyvtár, 155 ezer 
ból, abbahagyták a munkát s szervezett dolgozó képvisele- kérdéseire. vörös sarok. A szakszervezetek 
azóta a főnök a sötét irattár- te'ben ért�eli majd a szak- Az SZSZKT plénuma konk- mü.velődési, felvilágosító intéz
ban dolgozik Az egyik Yáltó- szervezetelmek a beszámolási , ret intézkedéseket határozott ményeit havonta több mint 
őri helyiség ajtaján a1'kora rés !dószak alatt végzett munká- 1 meg a szakszervezetek és ve- 200 millió ember látogatja. 
van, hogy azt az asztaloo sz-e- 1 Jat, meghatár�zza _feladatai-

1 
zetó szerveik szervezeti felépí- Miközben a dolgozók köré

rint. már Jü sem lehet jav:í- 1 kat a kommunista tarsadalom tésének további tökélelesítésé- ben rendkívül sokoldalú mun
tani, új ajtó kellene oda · 1 általánosan kibontakozó ép,- , re. A szakszervezetek tltépíté- kát végeznek, a szakszerveze-

Az. uz:sabányaí .-a�ut.asok I tési viszonyai között. sének végrehajtása lehetővé te'k fó figyelmüket arra for-
m:i.elóbbi segítseget várnak. • Az SZSZKT XI plénuma a teszi � - sza�szervez_etek egész dítják. hogy a munkásokat és 

B. K. l múlt év végén az SZKP Köz- munkaJa szmvónalanalc továb- az alkalmazottakat a munká
bt emelését, a termelésre gya- hoz való kommunista viszony 
korait befolyásuk fokozását és szellemében neveljék, hogy a 
a dolgozók. széles körű bevo- kommunizmus építói erkölcsi 

M • 1 k I bb 
nását a termelés irányításába. kódexének magasztos elvei 

eg1uta maztá a C Q i O  minden egyes szovjet ember 

A DOLGOZÓK ÉRDEKÉBEN 
életének törvényévé váljanak, 

budapesti közönségszervezőket 1 , 
Az ULa:;ellátó Aranv János A mú-It évadban végzett jó A szovjet s:,,akszervezetek 1 23 MILLIO AKTIVISTA 

utcai kulturtermében • gyűltek sz.ervezo munkáért állandóan törekednek a mun- 1 
ös,z.e a budapesti szolgálati U közönségszen·ez-0 ka- I 

kások és az alkalmazottak 1 . . A s_zov;et_ . sz�kszervezetek 
he,yek ,köz.on-ség,zervezői. hogy . . _ munka- és életviszonyainak I ahandoan s�ilardttJák kap<:50-
értékeljék az 1962-63-as 

poft Jutalmat é,, elismero megjavítására. védelmezik a l�:-�nkat a t_omegekkel. s_z_eles 
színházi évad soran vé;;zett .. .. _okleveleL I dolgozók anyagi érdekeit km·ben vonJák be munkaJuk-
munkát. · 1 A . . kozonse�zervezok rnrsE: 1 és jogait. szívükön vi- ba az a'ktivls�ákat. A szaks�e:: 

Beszámolojában Hon-áth , n,venek le..;JobbJ.u : Barna P,- 1 selik a laklás- a kul- vezetekben 3elenle_g . 23 m�llio 
Ferenc, a budapesti kulturá- rosk,i MAV �á_rház, • füi11yai turális és szociális építke- szaks

_
zerveze:• aktivista �egez 

lis bizottság ·vezetője elmon- J� n  Bp._ tpites, Forwkség, 1 zési tervek végrehajtását, a munkat . . Az alav_szerve�e_telc 
dotta. hogy a múlt színházi Sa!1dor !As�lo Dunakeszi Ja

. 
r-

1 közétkeztetés és a kereskede- l 96 százale½iban . nin csen ftz�
évadban a tíz legna;wobb fő- mu3av,to vo,tak. lem rendszeré,1ek megjavítá- 1 tett !unkcionarm�. . Öntev�

-
városi szolgálati helven Szóba kerültek az értékei�s sát, · és ellenőrzik mindazok- ��nysegi alapon_ v.;gzi m_unka-

2 • : során az 'de' feladat k · .  A k - 11 1 t k 1 • • t • Jat csaknem mmden muhely-
6 ezer _sztnház- es hang- ,. , . .-

. 1 .. 1 : �, . 1'· na. a va a a o na < es m ez- bizottság. a kerületi és városi 
verscnyJegyet vásá.roHak ; �u tu'.,1:1� .�1zo.ttsuf. fe,nivi,a a m<enyeknek a , munkii1�t, ame- ágazati bizottságok 94 száza!é-

a dolgo7,ók. 
I 

,z��'.'ze� \€Z�)' b._zol
_
t,ago,,n�t, lyek a dolgozokat lat Jak el. ka. Egyre szélesebb körben ér-

A.z évad fo ''  . . b 
d

· - ho,y s.gnse,< elo a kozonse,,- Mint ismeretes a szovjet é "l  k tá  d lt . 
pes\i kulturiib:m�o�u" \:1 '. s�ervczö hálózat jobb ki<épi- szakszervezetek k�zében van a ��:!u 

e��ei a 
a
területt

a 
a\�� 

telthá z -aJcciót �ZEJ vezett.
0
:\'agy : te,se_t, , mei1 a . re;1_dsze�E;5 s,".n- 1;1unk_áso,k · és �lkalmaz.otta_k I tárterilleti, a köztársasági 

sík.ere volt a kel munkáS- ��f�a .ogat�_s i� _Jól �: ,itheti ,.8 allami tar�adalmi biztositasa- szakszervezeti bizottságok. ta
muvész találkozónak is. -0 

t
o�k ��o�i�iiSla ontudat�� 1

! 

nak kezelese. Az erre a célra nácsok munkájában. Sok ilyen 
Ezzel · kapcsO:atban elmon- na ala15itasat: E szervezoi szánt összeg 1959-től 196.3-ig szervben társadalmi bizottsá-

dotta Hon·áth el,·társ. ho;;y a mu.:, ,a elomozdüá<-ára a na- 6�40 millió rubelről 9100 millió gok. státuson kívüli osztályok - • , . . S
. 

h
·· 

A kö
. b _ ._ eyoob sz<''";álat, helyeken a •rubelre emelkedett. ami a t · t· ki „ 1. · ·t kt . · ' Jo.,ai zm az „ r e.oa kultú�nevelé .· 0. ttságok k . . . . . .. , s a uson vu I ms ru OIOK 

rul" cimü elóadósára elöszö1· . • .. ;'. 
tzo . ., 

e- Szo.1•Jetumo .. allamt . koltsegve- csoportjai alakultak meg. 
30 i e"V kelt el a La ndler reteben m;1, <eszet 1 .  pi op.gan- teseben az oss=es ktadá8oknale A szakszervezetek soron kö
Járn;üftl,z:Ltóba11, Ezt kc\vetóen da bizot:sugok:.tt 15 szen·ez- egytizedét jelenti. Ezeket az vetkező kon"resszusa a szo\'-
a járműja\'ítóban munkás- nek. �szközök�l. s_eg_élyek és nyugdí- jet dolgozók 

0
Jegnagyobb tár-

művész találkozol rendeztek A szakszervezeti biwltsá• Jak folyos1ta�ara. ':' megbete- sadalmi tömegszervezeténe:, 
a színház művészcintl„ A há- gok é,·enként legalább gedett mt1;nk':'sol, es alkalma- seregszemléje lesz. A kong-
rornórá� beszélgetésen szá,;an egyszer tűzzék napirend- 1<<;>ttak gyo'?yitasára és bet1;g- resszuson a dolgozók képvise-
vettek r�zt. A szocialista bri- re · a közönségsz..-rve7.és segmeg_elozesr1:. ford_í!Ják. 196�- lói hozzáértéssel tárgyalják 
gádok kérték. ho!!y a szí-nház belyzet-ét is. �an mmteq otmill!o munkás meg a szov,iet szakszervezetek 
tart5'Qn számukra külön elő- Az értékelés és a jutalmak es al�alm�z?tt pihen szakszer- jelenlegi és jövőbeni felada-
adast. E1Te máius 30-án ke- átadása utan az Utasellátó vezeti ildulokben vagy ked-

1 

tait, azt, hogyan tudják job
liilt sor a Landler Jármúia- központi szimfonikus zeneka vezmenyes beu+alással. l:lan és eredményesebben tel
,,;tó k ultúrntthonában. A pe- 1 ra é.s kultmosai könnyűzenei 

I 
A neveló- ,és kulturális tö-

1 
jesíteni a kommuni�a párt ál

remelőadást telthúz 350 
I 

műsorral ki\,zön!ö !ék a leg- 1 megmunk{lra a szovjet szak- tal a komn1unizmus építésében 
·1ézö - clótt mutatták be. jobb közön.sé.;sz.ervezöket. szervezeteknek nagy anyagi kitűzött nagyszerű feladatokat. 

A mátraházi vasutasüdülő télen-nyáron egyaránt szere
tettel várja a mUJ1kában megfáradt dolgozókat. Az idén elő
ször a nyári hónapokban családos üdfrltetés folyt a festői szép 
helyen épült üdülöben . Két és fél hónapon át turnusonként 
102 felnőtt és 72 gyerek töltötte itt a nyarat. Bár az idójárás 
még kellemes, az üdülő már gondosan készill a télre. A te
raszajtókat szigetelték. A tüzelőt már hetekkel ezelőtt tárol
ták. A raktárak is rendben vannak. Minden előkészület meg
történt arra. ho\;y a vendlisek a legzordabb időben is jól 
érezzék magukat. 

Ezt az amatür fotóst a. második emelet teraszáról kaptuk 
lencsevégre 

Ebéd utáni terefere a ürsalgóban 

Szöveg: Visi Ferene 

Fo&o: Bemz6 Károly 



6 MAGYAR VASUTAS 

Miért nem használhatjuk 
a fürdőnket ? 

A Déli pályaudvar át.épít.ése 
folyamán a poggyász fel- és le-

1963. OKTOBEB 11. 

�ci:;
i

é!�1rz;! �ttJ�\�l:1� CSAK A JÓT KELL AZ IDÓSEBBEKTÖL .MEGTANULNI ! 
nyár folyamán felszereltek egy 

A megyei bajnokságtól az NB I B-ig 
200 literes villanybojlert. Az idősebbelktől gyalcran lehet tanulni. Nem azért, mert 

Kipróbálták. Jól működött, idösebbek, hanem azért, meTt tapasztaltabbalk. De tőlük is 
egyszer meg is fürödtünk a me- csak a jót kell megtanulni, a rosszat nem. 
leg vízben. Másnap jött a vil- Régi szoká& a vasúton, ho{111 a kocsirendezők a,z a,gga.tó
lanyszerelók fónöke és kikap- rudat bedugva a koc=lváz-szerkezet közé - tolatás közben 
csolta az áramot. Azt mondta, - ráülnek arra. Meg a,z is, hogy a sinUcoronára ülnek pihenni, Bemutatjuk a győri MÁV DAC labdarúgócsapatát 

A labdarúgás történetében 
kevés csapat dicsekedhet 
olyan eredménnyel mint a 
gyóri MAV DAC 'labdarúgó
csapata._ &z. e�ttes négy év 
alatt . harom ?aJnoki osztály
ly�l JUt?tt elobbre, a megyei 
baJnoksagból felkerült az NB 
t. B-be. Jelenleg a 9. forduló 
�n 13 ponttal, 19 :9-es gól
arannyal a második helyen 
áll. 

A labdarúgókról, arról a 
rangról, amelyet éppen sike
res szereplésükkel vívtak ki 
maguknak, a MAV DAC ve
zetóségválasztó közgyűlésén is 
sok szó esett. A riporter is 
ezt az alkalmat használta fel 
hogy elbeszélgessen a labda� 
rúgó-szakosztály vezetóivel 
edzőjével. · ' 

- Valóban nagy utat tettünk meg négy év alatt -
kezdte Temesi Lajos szak
osztályvezető. - 1958 tavaszán két idősebb, tapasztaltabb labdarúgó kivételével 15-1': éves játékosokból állt a csa� :Pat. Sokat nem vá?-hattunk a. fiúktól. Az évad végén meg kellett elégednilnk a 9. hely· lyel. A következő évadban máT rá. sem lehetett ismerni a csapatra. szellemesen, ötletesen játszottak a fiúk. Sor· ra nyerték a mérkőzéseket. S a, tavas.szal 10 pontos e lénynyel nyertük a megyei bajnokságot, ami egyben az NB lll-ba való feljutást is jelentette. Ebben a nagyszerű eredményben az edzőnek, Kovács lmrének is nagy része van. Kovács Murok - így be
cézik a gyóri ETO egykori 
középhátvédjét -, 1958 ószén 

vette át a csapat edzéseinek 
irányítását. 

- Azzal az elhatározással láttam munkához, hogy fel· hozom a csapatot az NB IIIba és egy-két év múlva esetleg sor kerülhet arra, hogy a MAV DAC újból NB II-es csapat legyen - mondja az 
edző. - A szakosztály vezetőivel együtt alapos, rendszeres nevelőmunkát végeztünk a fiatalok között. Az edzéseken is mind nagyobb megter• lielésnek vetettem alá őket. 
Nem mondom, a nehéz munka kezdetben szokatlan volt, de amikor az eredmény nem ma• radt el, a fiúk is nagyobb kedvvel dolgoztak. Az NB IIbe jóval előbb feljutottunk, mint terveztem. Itt a jelszó az volt, hogy bent maradni! De evés közben azonban megjött az étvágy. Miután az őszi idényben a hetedik helyen végeztünk, a tavaszi forduló megkezdése előtt már azt mondtuk a fiúknak: ha sikerül ezt a helyezést megtarta

. ni, bejuthatunk az NB I. B-be. 
- A négy év alatt ez volt a legnehezebb akadály 

szólt közbe Nyikos József, a 
csapat intézője -, de ezt is silcerült leküzdeni. A fiúk nagyszerűen helytálltak. A legkritikusabb mérkőzéseken is derekasan küzdöttek - toldotta meg el
ismeróen az edző. 

- Milyen érzés az edzőnek, ha csapata rövid idő al.att ilyen sikereket ér el? 
- Ninc& annál jobb érzés, mint amikor beérik a munka gyümölcse. Bár azt is meg keZl mondanom, hogu nem 

Medovárszki János, a Békéscsabai MAV Bocskai-váloga• 
tott magasugrója az idén is tartja jó formáját. A. közel
múltban lezajlott országos atlétikai baj11okságon biztosan 
gyózte le Noszályt, legnagyobb vetélytársát. A magyar-. 

angol viadalon is az elsó helyen végzett. 

volt nehéz dolgom. A csapat- ni_ncs . engedély az áram hasz- : mint -�erebelk a �ill.anydró�ra. !Egyel! fiatalok, hogy_ a _szakmában jó a kollektív szellem, n�ata.i:a. Ké_t hónap telt el j ban 3artasna�. Zá.ssaook, koveti� ezeket a rossz pe!dakat. 
s a léglcör is családias. A já.- 1 a_zota. Enged:lY __ mé_g m?5t :5'z�tanui V?ltunk _ol11an 3�lenétnek, amikor egy_ virtus• tékosok pedig szorgalmasak I smcs. Van tehat furdonk, meg- lkodó fiatal koc&iTendezo - aki U{l'yancsak mutoga.tni aJkarta tehetségesek. ' sem h_asZ'?álhatjuk. . . 

a t1:'dományá.t -: jókorát bukfen:cez!tt a kormos porban, mert 
Mint a vezetók is elmond- Talan ugy gondolJák, akik eltort a.z agga.torud. De olyant i.s láttu1lik, how egy oszloppal 

ták, kiugró tehetséo· nincs a ezért felelősek, hogy a dolgo- ,,csókolózott" össze a könnyelmű kényelmesked.ő. 
csapatban. Néhány 

O 
jatékosra zó mossa meg a kezét meg az lTott és íratlan szabály, hogy a sínszá.la.lG 'között sohasem 

így például Tóth Kálmánra' arcát hideg vízben, fürödni pe- szabad tartózkodni. Természetesen a sinsZlÜOII, sem! 
a csapat 19 éves balösszeköti dig menjen haza, vagy, ha Azok a fiatalok nem ismerhettek ezt a szabályt, akiket a 
jére, az NB I. B góllövő lista · nincs fürdőszobája, van Pesten Nyugati pályaudvar térfönöke - a napokban - alaposan meg
vezetőjére, Nagy GyuláTa, elég fürdó . . .  dorgált, mert a sinkoronán pihenve éppen csak el tudtak ug-Nagy Jenőre, Csabaira és su- Sokszor beszélünk a bi!wk- ran.i, a lassan gördülő kocsisor előt lyokra érdemes felfigyelni. ráciáról, de nem tudjuk konk- A/ki bukfencezett a. porban, aki kaTambolozott a i,illan11• 
Ezek a játékosok, Tóth Kál- rétan meghatározni. Ugy gon- oszloppal, meg azok, a!kik a sinen ülve éppen csak megmenmá.n kivételével már úttörő doljuk, ez elég ikonkrét példa tették életüket, már tudják, hoW caak a jót kell megtanulni 
koruktól a MAV DAC színei-

1 
arra. mennyire bosszantó je- az öregektől! 

ben rúgják a bőrlabdát. lenségeket oikozhat az ügyek · 
-Jyt-

Nemhiába mondják a iprö- _ büro'kratikus intézése. 
riek, hogy a MAV DAC Er-" 1 Bálint László 
zsébet ligeti sportpályája va- 1 és kilenc munkatársa 
lósággal termi a tehetséges 
labdarúgókat. Jelenleg is ki-
t(1.nő ifjúsági csapata van a MAV DAC-nak. A jövőben 
pedig még nagyobb lehetősé
gek állnal, a labdarúgó szak

Új könyvek 
osztály elótt. A közelmúltban A Medicina Egészségügy: 
ugyanis megoldódtalk az edző- K����a

}�r�;t1.,"-f
b
���ío':1:; A pálya- ·és az öltözógon- neurózis és te - Dr. Kovács La• 

dok. A füves Qálya mellett Jos: Szerelem, házasság, gye"!1ek 
egy salakos edz«pályát és egy - F. Nagy Angela : Egészseges 
· · k • "'ltö' -t · k tak I konyha - egészséges élet - Dr. UJ, orszeru o zo IS ap Sándor Róbert: Reumások kalau• 
a labdarúgók. za. - Barcza Gedeon-Tóth Lász• 

- Mi most a cél? _ koc-
1 

ló: Tanulj sakkozni - Szücs Lász-
k�ztattam meg egy utolsó �6.;.b::!f11�

6
Ff��t�

k 
Pál: ��J

U!

�� 
kerdést. 1 társai - v. N. Panov: A megnyl

- Megmaradni az NB z. B tasok kézikönyve - Munkaközös-élcsoportjá.ba.n. 'j !!!tjJ�g•;ál�:!!id�t
r
��!eJy�r;'� 

Szívből kívánjuk, hogy ez Borbély-Peterdy-Sákovics: mi• 
beteljesüljön j 

rom vllágbaJno_k5:1g Amerikában 
· 

Visi Ferenc ;;j �;!,j',::a Kosser: A nök ottho-

- A celldömölki fűtőház 
KISZ smcialista bri.gádja tár
�lmi munkában vál1alta, 
hogy a helyi háziipari szövet
kezet vesszófózőjének korsze
rűtlen kéményéi egy 18 méter 
inagas cso7céménnyel cserélik 
Id. A fiatalok 700 munkaóra· 
társa.da.Imi munkát végeztek 
a kémény kicserélésén. 

- 56 MILLIÓ fontos költ
séggel épül London központ: 
jában a földalatti Viktória 
vonala. Ez a 11 mérföld 
hosszú vonalszakasz az elSQ, amelyet az elmúlt 
fél évszázad alatt London 
központjában építenek. A vo
nal megnyitását 1968-ra ter
vezik. 

� Króm helyett műanyag. A Dunakeszi Járműjavítóban az új személykocsik belsó felszerelésénél az eddigi krómo;;ás-nikkelezés helyett mű-
Elbúc. ; . l ; r "bor 

anyagbevonatot alkaimaznak. 
'SUZOtt az uto so \..Ta Ezzel az üzemben jelentősen 

, csökkentik a gyártási önkölt-

- Hamarosan megke::dik Zalaegerszeg állomás tbvi!ágitá.sána1' korszerűsítését. A tervek szerint rácsos, falikaros világítótesteket helyeznek ei a felvételi épülettel szemben felállításra kerülő új oszlopsorra. 
- Bizalmi ér,lekezleten fog

lalkoztak az őszi szállítási fel
adatokkal a váci fűtőházná.l. 
A tanácskozáson a szakszer
vezeti bizottság titkára részle
tesen ismertette a fűtőház 
előtt álló feladatokat. KILENCVENÖT „öreg diák'' jelentkezett a Dunake· szi Járműjavítóban a vasútgépészeti technikum kihelyezett osztályába. A dolgozók esti és levelező tagozaton tanulnak. 

- Vzemláiogatáson vettek 
részt a Ganz..MÁVAG-ban a 
taPo1eai fűtőház dolgozói. A 
látogatást a tapolcai vasuta,
sok Batsányi .János művelő
dési otthona szervezte. öreg ;ószá,g. Ha.tvan éves . • • 1 le. · Egyik a vágóhídon főzi cs séget. Körülállják, búcsúznak tó- k&.bás".'t, a 771;á.sik ti Miko.sd- - 102 hangswrót szereltek le. Becézik. Gabiká.nak szó- �sztai len�ya�ban termeli a rei Füzesabony állomáson a 
A 

J_ t " , ·· • 

lítják. Hogy miért? Senki gozt. Ö pedig itt ma1'ad Zal4- peronokon levó kandeláberek- SZenreSZ oseg uzenl nem tudja megmondani. Or- egerszegen cs -fűtőházban, re. Az új hangszórókkal Je- Molnár' Arpád, Gálfy Dezső, Fo• szá.gos szokás a vasutasok kö- hogy „holta után" i., hasznát lentósen megjavul az ui&zókö- ki István Budapest, Markos Jórében, hogy ezeket a. •,-égi vegyék, fűti majd a motor• r,önség tájékoztatása. �_;!nft
la

���f�g, T;;,':i�. J
ó
;f� masinákat, melyekb'5l talán szint. - Nagy gondot fordítanak Sándor Kaposvár, Boldizsár már csak ez az egyetlen fut Hatvanéive# '.Pálw,.,.••"•a 8 minóségi mutatók javításá- Gyuia Békéscsaba, Török Ferenc 

1 
�-, - ra Szeged-Rókus állomáson. Püspökladány, Pintér Lajos Vác-az országban - a szombat- alatt 60 ezer t011,na szenet pö- t;.z élüzemszintet a harmadik rátót, Horváth Zoltán Tahelyi igazgatóság területén fékeit el és mintegy Z70 mil- negyedévben ugyan sikerült tabánya, Marosán Pál Deb.-e• mindenesetre ez az utolsó - lió liter vizet forrolt gőzzé. teljesíteniük, de a munkában ii:��'o1t· s!�';,��

alvy
Le�!�e/

6
�:.' Gábornak nevezik. Ez a mennyiség egy-két évre még akad javítanivaló. P':;,�k!!Y��!�

z 
s'z�1'::";:.,

0
áf]ftJ(,. Történetéről egy kemény- megoldaná Zalaegerszeg fú- - HEGYMÁSZÓ vonatok zsef Nagyhát, Bencze Béla cserép--fedelű könyv árulkodik, tési gondjait. készülnek a Ganz-MAVAG- i"l:· .r��a1i;é1f:s���é�;JR"\3a�.;';; amelyben 1917 óta jegyezték Régi ismerősei állják most ban argentin megrendelésre. Pál Hidas: Le,•eleiket Illetékesek-

• G A hat hegymászó vonat, amely hez wvábbltottuk. fel utjait. . yermekkoráról körül, akik valamikor dolgoz- még ebben az évben elkészül, csak annyi ismeretes, hogy tak · vele. Leipinger IAjos, az Andok hegylá.ncá.n á.t köz-1904-ben készült a MAVAG- Tóth István és az utolsó gaz- lek d'k m 'd A t ·  " b·o· •  Ch11e-'be. a, rgenina • A H IVATAL.CS LAPBO' L ban. Bejárta az országot, kö- da, Nagy II. Sándor, aki már • zel kétmillió kilométert fu- 10 éve döcögött vele. A bucsú. - A VasútforgalmJ Tecbni· A mvatalos Lapból a szakszer-tott. Szolgált Pécsett, Báta- elfogódott pillanataiban is kum harmad- és negyedéves vezeti bizottságok és dolgozók :fi. széken, Siklóson, Dombóvá- kénytelenek felróni Gábornak hallgatóinak gyakorlati ki- gyelmebe aiánlluk a kovetkezo
képzésé' Szeged-Rókus állo- ket: rott, Miskolcon, Szabadkán. rossz tulajdonságait. Szívesen . t ri "á.k. A hall tók 38. számból: 125218/1963. I.-6. D. A Zalaegerszegen pedig immár dicsérnék jó szolgálataiért, m.a.son a '. • ga zál_!onVi Rakodóiréo-karbantartó 
egy szak.tanar es egy szabad- 1 muhelynek az építési és pálya-

(Hemző KMoly felv.) 20 esztendeje dolgozott. Test- de a reumás, gyakran fájó nap05 állomási do� fel-
1 

fenntartási szak_szolgálat íelügyevérei mind elhullottak meÍlő- térdek előcsalják a panaszt. ügyelete mellett lsmerkedne.k 
1
•i�22�1t19���

d
1�1�
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e,;__ Berente fűtő• 
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KERESZTREJTVÉNY 
· Vízszintes! 1. Az MSZlll'.P VIII. 
kongresszusa hirdette meg a ktll· 
turálls forradalom keretében. 13. 
Zamatú. 14. Dunántúli csatorna. 
15. Kukorica tudományos neve. 
16. Papírmérték. 18. Lyukas zseb! 
20. A vizes oldatok általános ne
ve. 22. Zalai közsé&. 24. Kötőszó-. 

26. Hangzavar. 28. Nyllás a légen. 
30. Egymást követO betük. 32. Az 
Amazonas mellékfolyója. ' 34. 
Izeltlábú rovar. 36. Spanyol folyó. 
38. Görnyed. 40. Dombormű. 4.2. 

Elemi csapás. 43. Vízi állat. 45. 
Felsorolás. 46. Figyelmeztet.. 47. 
Mocsár KiskOrös mellett. 49. Né-

met :filmgyár röViditése. 51. Ja
pán pénz, tárgyraggal. 53. El,inal. 
56. Kutya. 58. Római . 904. 59. Fog
húsa, 61. Allam1 vállalat. 62. So
vány lóra mondJ\k. 65. Egy in
dián törzs neve. 67. Török név� 68. 
Káposztaféle. 70. Magyarország 
legmagasabb pontja. 71. Becézett 
férfinév. 72. Vissza : orvosság. 74. 
Hideg. oroszul. 75. Oda be ellen
téte. 77. Egy leányt. 79. 11:kezettel 
napszak. 00. Mai nap. 

Ffiggöleges : 2. Téli sport. 3. Azo
nos mássalhangzók. t. Ennek eme
lése a szocializmus építésének 
egyik sarkalatos pontja. 5. Szintén 
6. Idegen olaj. 7. Hamis, angolul. 
a. Mutatószó. 9. UJ, németül. 10. 
Férfi ruhadarabja. 11. Vivő igé� 
je. 12. Latin üdvözlés. 17. Hegy-

kemény rugózású Induláskor 1
1 
kávés- és teáskocsik jelennek t6rfilm készítésére. olyan rángatózás�l tette meg �eg a �özeljövőben a főváro- El�!;,,!�trr::

i=  1�::�fg!\t,1r:.. Da az első métereket hogy a s, sz�71::elyp<:lyaudvaro�on (:Z pogg�ászhordár által átvett keei· d t" k '  f'tő k u.tazokozonseg gyors kiszolga- poggyászokról. moz. onyveze one , a � ne lása érdekében. Ha a kísér-meg kellett kaP,aszkodma, ha let beválik, az Utasellátó -------------nem akartak leesni róla. rendszeresíti a kávé- és ·tea- MAGYAR VASUTAS Makrancos túzparipa volt gyorsszolgálatot a pályaudva- oele!Os szerkesztO: Gu!yas .Táno• Gábor. rokon. Felelős klactö: Szabó Antal Gazdái, ha szerették is, -: KÉP_KIALLfTAs nyílt Buctap.,;fe�".5���;�r u. !J most örömmel válnak oktober 6-an Szegeden, a vas- Telefon: városi : 424-184. meg utas képzóművészek és a kép-
1 

üzemi: S!l-77 tőle. Búcsúzóul csak ennyit zóműrészeti kör tagjainak rerjesztl: a Né
.
pszava E.apklaöO mondanak neki: munk "ból S "ch . . Vállalat 

1 

a1 a ze eny1 tér Budapest V11. Rákóczi Ot 54 
- Béke veled, Gábor!. . .  2, A alatti helyiségében. • Szikra !.apnyomda ��;d��Y �mez!6i3. v�d:i
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25. Ujzélandi bennszülött. 27. :aa� 
logén elem. 20. Betegség. 31. Szá� 
nalom, olaszul. 33. Posvány más
salhangzói. 35. Nem fekszik. 37, 
Betúpótlással piaci árus. 39. Vízi 
szállítóeszköz. 41. Kínai név. 43. 
Hangtalan hír. 44. Figyelt. 47. 
Nemcsak téged. 48. Töprengés. 50. 
Tör-vénves. 5.2. Ke,,·ert menü il-4. 

Testrész. 55. 0 ruhát simít. · 57. 
Elektroncső. 60. Földet szánt. 61. 
AttesZ. 63. Nem teljes az öröme. 
64. . . .  vagy nem . . .  ! 68. Személy 
utáni érdeklödés. 69. Fenn ellen
téte. 73� Távolság. 76. Római 2. 78. 
Allóvíz. 

Bekilldendö: vízszintes t, filggö
Ieges 4. Beküldési hatál'idö: 1963. 
november 10. 

Az elóző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Rudolf DieseJ. Kandó 
Kálmán. 

Könyvet nyertek! Szvoboda já
nos csap. vez. elómunkás, Ajka 
állomás n12. Balray Elek, Veszp· 
rém K:lss-!akótelep, 35. n. 1. Lö
czi János. Csurgó, Damjanich u. 
9. Sommer Agnes Bp .• xrn .. Huba 

l utca 8. fszt. 5. l!:rlaki JenO ellen-
ör, Devecser, Pápai M. u. 10. 

R I P O R T  

- Mondja, baleset is előfordulhat? 
- Hát, ha sokáig tetszik velem itt disku-rálni, akkor egészen biztosan. 

ÜNNEPÉLYES P I LLANAT 

- Vége a lass11.jelnek. Hajrá. teljes gőzzel eU'ire! 
{Pusztai Pál_ rajzai) 
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A S Z E R V E ZE T T  VA S U TA S  D O L � O Z Ó K  L A P J A 

VIL 2VFOLYAl'II, 21, SZAM Ara 40 fillér 1963. NOVEMBER 2, 

OKTÓBER ÉVFORDULÓJÁN · 
N

ovember 7-én ünnepeljük 46. évfordulóját annak, hogy megkezdődött a Téli Palota ostroma, a pétervári munkások fegyteres felkelése és ezzel az emberiség legnagyobb történelmi sorsfordulója: a Nagy Októberi Szocialista Forradalom. E rövid 46 €v során a Téli Palota ostromától a világűr ostromáig, az Auróra matrózaitól a Vosztok-pilótákig, a kommunizmus építéséig mégis hoszszú volt az ú.t. A szovjet nép forradalmi pártja vezetésével a legjelentősebb és legnagysz!)rűbb eredményeket érte el, melyeket az emberiség története során eddig véghezvitt. Amikor októbert köszöntjük, a kizsákmányolástól, az elnyomás láncaitól megszabadult ember diadalát ünnepeljük. Fordulópont volt ez a nap az emberiség történelmében, mert a kizsákmányoltak élére a legforradalmibb osztály állott, mert a társadalmi fejlődés elérkezett arra a fokra, amikor lehetővé vált a munkásosztály győzelme. Korábban is voltak 'forradalmak az emberiség történelmében, s bár ezefo is előrelendítették a társadalom fejlődését, gyökeres fordulatot nem eredményeztek. A polgári forradalmak után is elnyomottak maradtak a nép legszélesebb rétegei. Formális jogaik nem változtattak helyzetük lényegén, azon ugyanis. hogy a kisebbség elnyomta a többséget, a népet . .A.z októberi forradalom győzelme a többsé.g. a munkások és a dolgozó parasztok győzelmét jelentette a kizsálcmányoló kisebbség felett. 
�j inek köszönhették győzelmüket Oroszország a1ckor mérhetetlenül elnyomott és ]cizsákmányolt népei? -.4nnak, hogy küzdelmüket tudományos forradalmi elmélettel. a marxizmus-leninizmussal felvértezett, harcokban megedzett kommunista párt vezette. Olyan pá.rt, amelyn,elc élén Lenin állt, akit hatalmas elméleti felkészültsége, zseniális szervezői-vezetői képessége, páratlan politikai éleslátása és a néphez való rendíthetetlen hűsége egyaránt képessé tett a legnagyobb személyes hivatásra. A.rra, hogy l!Z első győztes szocialista forradalom koliektív vezérkar·ának irányítója, ezzel az első szocialista állam megala

pítója legyen. Lenin októbere a fejlődés nagyszerű távlatait nyitotta meg a szovjet nép előtt. E fejlődés tempóját érzékelteti, hogy Oroszország 1 913-ban a világ ipari termelésé
nek nem egészen 3 százalékát állította csak elő, a mai Szoz.:jetunió pedig a világ ipari termelésének 20 százalékát adja. Ez az ipar ma 8 nap alatt termel annyit, mint 1913-ban egy év alatt. Egy hónap alatt ma több acélt öntenek, mint a cári Oroszországban egy egész évben. Az ipari fejlődés megteremtette az alapokat a mezőgazdasági termelés fellendítéséhez. A mezőgazdaság hozama forradalom előttihez képest két és félszeresére emelkedett. 
A 

szovjet nép csodálatos áldozatkészsége, forradalmi munkaszeretete - párosulva a szocialista társadalmi rendszer, a gazdaság tervszerű. fejlesztésének azelőtt ismeretlen előnyeivel - néhány évtized alatt olyan eredményeket teremtett, amelyek a Szovjetunió legádázabb ellenségeinek is a torkára forrasztották a szót. A burzsoá világ megtanulta, hogy komolyan vegye a szovjet gazdaság tényeit és terveit. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom diadalmas eszméinek fénye 11uz már beragyogja a világ egyharmadát. a szocializmus ma már megdönthetetl.en hatalom a vilá.g egyharmadán. Ezek az eszmék megállíthatatlanul és győzelmesen haladnak előre minden kontinensen. Kivi1;ta első gyözelmét a nyugati féltelcén is. ahol Kuba hős népe lépett a szocializmus útjára, s az amerikai imperialisták minden, eUenkezésével dacolva építi szabad országát a ku
bai nép. 
A 

magyar· nép úgy tel:int a !\'agy Októberi Szocialista Forradalomra, mint amely kiindulópontja a mi népi demokratikus forradalmunknak is: a népi hatalomnak a mi hazárikban, a Magyar Népköztársaságban. Baráti. testvéri kapcsolataink a fiatal szovjet köztársaság élethalálharcot víi'ó elsö érnibe nyülnak -z:issza. Október eszméinek din.dala ré1:én hazánk már 1919-ben a forradal,mi népek első so;·ába került. Büszkeséggel emlékeziin.k most flrra u mintegy 1 00 ezer magyar vöröskatonára, apáinkra és nagyapáinkra, alcik a polgárháború. éveiben a szot•jet hadsereg soraiban harcoltalc. Ma pedig mindnyájunkat eröt•el tölt el az a tudat, hogy a Si:ovjetun.ió és a többi ;zocialista ország mellettünk áll, egy családba tartozunk. egy cél felé haladunk. E népek családjában mi is ered-11ényesen teljesítjiik a magunk által kitíízött feladatokat, ipiljük a szocializmust. 
N agy korban élünk, példa nélkiil álló történelmi vál-tó:::ások, nagy sorsfordulók korában. Nagyok és csofolatosak korunk eredményei, de nagyok a harcai is. Az emberek. a népek állják a harcot, állják a megpróbálta'.ásolwt. tncrt október eszméi világossá tették a célt, a jö
:·őt. A szocialista forradalom eszméi nemcsak a kort formál.tálc újjá. hanem magukat az embereket is, mert öntuiatossá tették a kizsákmányolt milliókat. 

A harmadik negyedévben 
a pécsi igazgatóság végzett az első helyen 
A harmad.iik negyedév ered

ményei alapján a pécsi igazqatósá11 véautt az első hel11en s e-1,nyerte a Vasúti Főos:z;bázy és a szaü{SZer'Vezet el
nökségénelk vándorzászilaját és az első - helyezéssel járó 
200 OOO forint pénzjutalmat. A másodile helyezett szom-

ba,the1yí i!laZ!1<lt6sá!1 150 OOO, a negyedik heluezett miskolci igazga.tóslÍ,/l pedig 150 OOO fo
rint juta.lomha,n ré;;zesü,Lt. A harmadik heluezett szeoedi igazgatósá-11 a több mint 
1 OOO OOO forint ká.rt okozó vá
rosfölqj baleset miatt ki:zJá
rás-ra került. 

Gyöngyös állomásról az év minden szakában, _d': ilyenkor ösz., 1 különösen sok kiváló minöségű bort szalhtanak a l\fO· 
;;MPEX borpincéibe. A kéPllJl S�bó Istvá? föraktárnok .-� 
fejtést ellenfü•zi. Ezúttal tartáfyk0-0s1kba utazik a zamatos n 

sontai muskoiály 
(Hemzö Károly felv.) 

Szegeden adták át a nemzetközi 

munkaverseny díjait a magyar vas·utasoknak 

Igazgatóságok 

versenye 

A szeptemberi eredmények 
alapján az igazgatóságok he•· 
lyeresi sorrendje és a száza
lékban kifejezett t�ljesítmény 
a következők szerint alakult: Legutóbbi számunkban meg

írtuk, hogy az idei első félév 
eredményei alapján másoiszor is a magyar vasutasok nyerték a nemzetközi munkaversenyt, 
amelyben az NDK, a Lengyel 
Népköztársaság, a Csehszlovlt.k 
Szocialista Köztársaság, a Bol
gár Népköztársaság és a Ma
gyar Népköztársaság vasútjai 
vesznek részt. E vasutak kül
döttei október 24-én Szegeden 
találkoztak, hogy megbeszél
iék a verseny továbbfejleszté
sével kapcsolatos feladatokat. 

A szegedi igazgatóság épüle
tében tartott tanácskozáson 
elsőnek 1\Iáté Sándor szakosz
tályvezetl> szólalt fel. 

Gratulálunk ! 

hogy Sturovo határállomá1;on 
sok nehézség volt, de amióta 
megnyitották itt a CSD és a 
MA V közös határállomását, 
javulnak az eredmények, bár 
szük,ég van az állomás továb
bi korszerűsítésére. Javasolta, 
kérjék fel a román vasutakat 
a versenyhez való csatlakozás
ra. A bolgár küldött a szocia
lista vasutak együttműködésé
nek további javítására hívta 
fel a figyelmet. Kérte a ver
senyben részvevőket, v:iz,sgál
ják felül az idegen kocsik tar
tózkodásának okait. 

A tehervonatok menetr-end
szerúségét versenyszerűen ed
dig csak dél-északi irányban 
értékelték. Azért, hogy az üres 
,;zerel\'ények gyorsabban visz-
szakerüljenek, küldöttségünk Ezután a német küldöttség javasolta, hogy észak-déli vezetője szólalt fel és szeren- irányba is értékeljék a vercsekívánatait fejezte ki a ma- seny keretében a tehervonagyar vasutasoknak a verseny tok menetrendszerűségét. A első félévi szakaszának meg- tanácskozás munkája befejenyerése alkalmából. A német zése alkalmából táviratban vasutasok nevében kérte a kérte fel a versenyhez való csehszlovákokat, tegyék lehe- csatlakozásra a CFR-t. tővé a nemzetközi gyorsvona- MáS11ap, október 25-én déltolc gyakori késésének meg- előtt a vasutas kultúrotthonszüntetését. Mint elmondotta, ban került sor a nemzetközi a német vasutasok munkáját munkaverseny díjainak, a DR a nemzetközi vonatok továb- és a német vasutasszakszervebítását illetően az elmúlt _fél · zet által alapított vándorzászéyben nngyon megnehez1te_t- ló és serleg átadására. A nagy t':k a Bad-Schand�u-Be_rl_i 1� termet zsúfolásig megtöltötték fovon�on végzett palyaépites1 a szegedi igazgatóság dolgozói.  munkalatok. . .. .. A zenekar eljátszotta a Him-A csehszlovák kuldott 'd B d' J' ugyancsak. gratulált a győztes 

\ 

nuszt, . m�J orsl'. i anos';. _a 
l\!AV-nak és méltatta a nem- szegedi 1gazgatósag vezetoJe 
zetközi munkaverseny jelentő- üdvözölte a gyűlés r�zv�vóit. 
ségét. Elmondt.a többek között, Ezután dr. Soproni Jozsef, 

szakszervezetünk titkára mon
dott ünnepi beszédet. 

Valamennyi baráti 
országnak segítség 

- A német vasutasok által kezdeményezett nemzetl,özi szocialista munkaverseny el,ő�egíti a KGST-be tömörült baráti országok va�tjainal< 7obb együttműködését. a gyor
sabb, olcsóbb és biztonságosabb személyszá!litást - hang
súlyozta a többi .köwtt dr, 
Soproni elvtárs. ElismE-rP.ssel 
szólt a budapesti és a szege<:li 
igazgatóságok dolgozó. r<'>l, 
akiknek jó munkája ered,rA
nyezte az újabb szép siker!. 
Az eredmény erkölcsi elisme
rése jut kifejezésre a vörö, 
vándorzászló és a gyönyörű 
serleg elnyerésében, az anya
gi elismerés pedig a 230 OOO 
forint jutalomban, melyet a 
határállomások dolgozói kö
zött osztottak szét. Kifejezte 
azt a kívánságát, hogy érje
nek el a verseny jelenlegi sza• 
kaszában is hasonló sikert, 
védjék meg a vándorzászlót 
hiszen ha sikerülne harmad
szor is megnyerni a versenyt, 
a vándorzászló és a serleg vég-
leg a magyar vasutasoknál 
marad. 

1. Szombathely 102.00 ''• 2. Pécs 100,25 ° o 3. Debrecen 99.38 • ·• 4. Mislwlc 98.63 •,'• 
5. Budapest 97 ,25 ° ·, 6, Szeged 97,1 3  ° ,  

Szeptemberben a MA V vo-
nalau1 476 OOO tonnával több 

úrut szállítottunk, mint az előző év azonos időszakában. A 
tárgyhavi állami szánilási ter
vet 101,16 százalékra teljesí
tettük. 

A minőségi munlQÍra jelkim
:ro mur.atólnk egyrésze awn• 
ban nem alakult kielégítően. 
Eredményeink a menetrend• 
szerűségnél visszaestek. Nem 
teljesítettük a vonat.közlekedé
si tervet, valamint a teherko
csik kihasználásával kapcso
latos előírásokat. Az eg.v sze
mélyszállító Yona tra eső késett percek csökkentésénél, vall\· 
mint a közvetlen- és irányvo
natok utazási sebességénél a,: 
előírt célkitűzéseknek még a 
minimális alsó határértékét 
sem értük el. Ezek a hiányos
ságok október első két dekád• 
jára is jellemzőek. 

Vasutas operabérleti előadás 

november 1 7-én 
A budapesti Erkel Színház• 

ban november 17-én, vasárnap 
11 órakor kerül sor a vasutas 
operabérlet második előadá• 
sára. Bemutatásra kerül: l\Io
zart: DON JUAN című ope
rája:, A fijszerepeket Szalma 
Ferenc, Bartha: Alfonz, Ta• 
kács Pa•.1la, l\Ielis György 
énekli. 

Ezután Vaclav Suchobhleb, 
az OSZZSD prágai nemzetközi 
üzemi irodájának vezetője ma
gyar nyelvú felszólalása kö
velkezett. Ismertette a ver
seny eredményét: 1. MA V, 2. 

PKP, 3. BDZ. 4. DR, 5. CSD, 
!latett'e a szocialista országok 
vasútjainak testvéri együttmű
ködését, majd a munkaver
seny díjait átadta Rödön·yi Károly elvtársnak, a MAV ve
zérigazgató-helyettesének. Rö
dönyi elvtárs rövid beszédben 
köszönte meg a kitüntetést, A kultúrnevelési és sportosz
kilejezve azt a reményét, hogy tály az előadás után a Szép• 
a magyar \·asutasok továbbra műi·észeti i\lúzenmba rendez 
is jó eredménnyel vesznek kollektív tárlaUátogatást a ,·!
részt a nemzetközi forgalom- d�kt>;n lakó vasnta'S dolgozok 
ban és a következő értékelés I reszere. 
sem veszi el tőlünk a Yándor- Találkozás: a Hósölt terén, 
zászlót és a serleget. a Szépművészeti !.\lúzeum 

L. J. előtt, 15 órako1·. 

Üzembe helyezték Füzesabony állomás 
dominórendszerű jelfogós berendezését 
Tizenötmillió forint költség- 1 natokrutll;. llfost ez szinte pil

gel készült el Füzesabon.11 ál- / lamatok alatt történik. 
lomás dominórendszerú jelfo- A nagy értékű berePdezést 
gós biztosító berendezése. At- dr. Pásztor Pá.!. a mis',;;olci 
adás:ka október 25-én került igazgatóság vezetúje adta á1 
sor. A . kézzel állítható jelZók P-017án11 Dezső ahlom;'.,;fönök
szerepét fényjelző'k vették át. nek. Az átadási ünneps{,gen a 
A fényjelrok mellett először b.._<>rendezés felszere.'.ését \·égw 
az Egerből érikező 9125-ös fu- dolgozók közül többe-n kiváló 
tott be az álQomásra 13.20 dolgozó oklevelet és pénzju� 
órnkor. összesen 5a váltót j tadmat kapta]<. 

Októbe1· naggyá tette az embert, az ember pedig teljesíteni fogja hil:atását: megteremti a J1éke, a munka, a ,szabadság, az egyenlőség és a boldogság uralmát az egész t·Hdön! 

kötöttek be közPOI1ti \·ezér- 1 D'cséretre mélló munkát 
A vasutasok között is sokan akadnak, akik szabad ldejükb!ln l�P .. váltásra. A ré,ij vál��-

,

, \'��zetl � �rende7é- _é?ítés:
ünként vállalnak vagonkirakást. Gyulavári Mihály fűtő Békes- htási rendszerrel soJ_<= la;- ne] Juh.f:!SZ_ Pere'!�·. fottszt 70 

csaba állomáson szén kirakását ,,égzi 20 perc is eltelt. nure a v.áJ- fős S2·Xlalt0ta brna(ad1a. Ban 
tóőrök 57..abad be- vaiiy · kijá- László és Vad,ísz Tsti-án bri-

(Hemzö Károly felv.) 1 ratot tudtak bizto.sílan.i a vo- gádja. (szigetváry) 



Az új építőipari normák 

alkalmazásának tapasztalatai 
,# 

A kaposvári fűtőházban tervszerűen A .. �.�v
'"�,��'�!�� �:h���.�:::��.?::�,, ... "" 

f I lk k b• 1 • kk 1 
1 emelésének egyik jelentös es>- g1a1 előírásoknak megfelelő hivatkozva ellenzi a brigádel• 
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-'s_ munlJmfeltételeket. Nem álltak számolást. Pedig erre van mar. 

ka.norma. A MA V ep1:01par betonalj lerall.ásához szüksé- 1 nökség,nél. 

1 

_ például rendelkezésre a vas- példa a Budapesti Építési Fó-

területén a korábbi m.inka- ges feljárók, vagy a sínek le- A többi építési főnökség a 
Az utóbbi években szak- a bizalmiaknak az.ok az elő- j A szakswrvezeti bizottság normák - �ak eUenére, rakásá11oz a sínhordó készülé- brigádelszámolást kényelmi' 

szervezeti taggyüJése"ken. ta- adások: is, am€lyeken az tize- a termelési tanácskozások1·a is I h:n,i.l'. megállap1tásuk helyesen kek. szempontból ellenzi. Kétségte
nácskozásokon egyre gyak- mi demokrácia továbbfejlesz- 1 gondosan felkészíti a bizal- l 1�nt - . az �acsony ala_p- A bizonylati fegyelem meg- ' len. hogv egyszerűbb hónap, 
rabban elhangzik az a megál- téséről, a műszaki színvonal mlakat, hogy a csoportjukhoz • bérek.. az tdóko�ben _ megval- sértése főleg a rakodási mun- végén felmérni ti ,,égze,t te!• 
lapítás, hogy a bizalmiak és a szaltoktatás fejlesztéséről. tartozó dolgozókat időben ·

1 

tozott kategón� .. es _ a ht.� káknál fordult elő a nem meg- jesítményt. mint. naponta el• 
munkája jelentős mértékben az üzemi jutalékról, a mun- tudják tájékoztatni. Jórészt lye��t ne� ösztönzo elsza- feleló normatételek alkalma- lenórizni és atvenni egyes bri• 
befol�·ásolia a feladatok sike- kásellátásról és a munkafe- ennek kbszönhető, hogy a ter- 1 

11;olasi forrnak_ �a_tt nem __ 1/d� zása és elszámolása miatt. Ez gádvezetoktól a vegzett mun. 
res végrehajtását. Ezek után gyelem megsztlárdításáról hal- melési tanácskozások aktivak ták �e!Je� mertéki! be_:?l:em káros és a dolgozók hangula- kát. 
nem .V:élet)en a� sem. hogy lottak. a fűtö�ázrull; A bizalmi�k, a 

t
el

1��i;:��� meohata,ozott tát is rontja, mivel a felül- Ezt a kél'dést mieiőbb ren-, 
ma ':'a' mmd tobb szakszer-

, , .  , dolgozok batran felvetik a I Az ú . építőipa . . k be- vizsgálatok után a meg nem I dezni kell Az 1963. évi 20. sz. 
v?zeh _bizottság ismeri fel a Rendszeres a ta1ékozfatas problémákat. Különösen élénk vezetéJtől elter:' :t�ó:!o 1a-

d?�ozoti bért jogos_a.n ."issza- · Hivatalos ·  Lapban megjelen1j 
b1zalm1akkal való rendszeres . a vita a kiváló dolgozó cím pasztalatai azt bizony.ítják 

tenttették és a io,-oben is ; rendelet Yégrcihajtási utasita� 
foglalkozás jelentő égét. A szakszerve:reti bizottsag odaítélésének tárgyalásánál. hogy · • visszatéJ:füeti�. .. . 

_ 
. sának 4./d. pontja is előírja, 

A kaposváJ.i fűt '>ház szak- egyéb alkalmakat is felhasz- . Az épi�es f�okOO?eknel �. hogy a csoportos elszámolás 
1wervezeti biwttsága is azok nál a bizalmiak tájékoztatásá- A bizalmiak é/enjárnak a normák jók és kiteljcsí- gi . probl�a es meg nurnhg esetében olyan munkaszerve� 
közé az alapszervezetek közé ra. Az már megszokott dolog, tfulük hálózati szinten el- nJ';tott k�és a n:1� létsza- zési feltételek bizlosításár� 
tartozik, ahol a vezetőség hogy azokon az értelcezlete- A bizalmi,ik csoportjukon éri a. lOO százalékot, n;u dolgozo J:ollektivák telJe- kel! törekedni, hogy az elszá� 
nemcsak szavakban ,  hanem a . ken, amelyeken megbeszélik a belül a beteglátogatást .is a dolgozók keresete megba- sitmény _elszamolása. A _k1ala- 1 molási csopottokban 15-20 
gyakorlatban is nagy gondot

1 

bizalmiak feladatait. a dolgo- megszervezték. A betegeket ladja a korábbi egy órára eső kult régi gyakorlat szerint az főnel több dolaozó ne legyen. 
fordít a bizalmiak nevelésére zókat érintő rendeleteket. ren- beteglátogató aktívák mellett átlag teljesítményi óra kerese- építésvezetóségi elszámolást 1 

"' 

oktatására ' delkezéseket és a munkaver-- a csoport tagjai is meglátogat- tel. alkalmazzák, Igy a brigádok 
A t ' l ' 'k h t' seny helyzetét is ismertetik. 

, 
ják. Ha szükséges, segítséget keresete nem a saját teljesít- ll Ora a.asa 

Munkaterv afap1·án Azokat. az alkalmakat is fel- nyújtanak a betegnek, ameny- Tartsák be ményük alapján alakul, ha- , 
h - . . 

·b · · u l nem az ép,-' .... ·veze'"""g globa'l Altalaban hiánYosság mu-
. asználjá.k a bizalmjak taJe- ny1 en szocia ·s helyzete meg- , • • = """' k 

A fútöháznál - ahol száz- koztatására, amikor a közép- kívánja, segélyezésre javasol- a technolog1a1 fegyelmet teljesítményétől függ. Vélemé- taL ozik a munkák szen·ezése 
- J • k ellá · · k ill -

1 

nyünk �z,..,.; nt te1·én is. Az egy főre eső havi 
&zaza e os a szervezettség szervek munkatársai to- Ja•. az · etot. . . , 

_ 
_ 

_ 

• �. - t · 1 · 
26 bizalmi tevékenykedik. A gatnak a fűtonázba. A közel- AIYban. hogv a kaposvári 

�e� 
be

epi'.':s.,:eze!'?.seg:knel az ilyen elszámolás nem I u 0��k
ed

-
tt

száma 
akk

á!Iandóan 

k ti b. �-� "' ' ltb tá d I b ._._f 
' saJnos a vez-tést koveto he enae<11· e·rve'nyesu··Ini a. o1or• 

eme - e . ugyan . or az egy 
sza rszerveze "zo,=g a ""- mu , an a rsa a om 1�"""' - fütóbáznál eredme'nyesen do!- tekbe � d ltak�· - . . . - ' f" - h led l ó · 

1 n ,or u elo hiany s ma'k tö'bbtermele'sre o··s�- , o�e eso av1 o gozott rak 
zalmi értekezleteket rendsze- tási problémákról tájékoztat- goznak a bizalmiak. 3·e1entós ·g' 1,. 

J - � al' lked t - tá 
sa o,-. iönzo- hat-ás�•. szarna - ,g eme e t a illa,! 

resen megtartja Reszükre k a bizalmiakat. része van a szakszervezeti bi- _ 
há....,_,.._ ,��ri·tJ·a az ...,anyaal ér-

ten·ezett óraszám fölé. Ez azt 
féléves munkatervet késiite- Bevált módszer, hogy a bi- zottságnak. Nemcsak azért, mc�rtet!ék a. t-echnolo- """' "" � .,.. is mutatja, hogy 
nek, amelyben aprólékosan zalmiértekezleteken olyan mert rendszeresen foglalkoz- giai és bizonylati fegyel- dekeltséget, csökkenti az egyes 
megs7..a·IYják a 1enruivalókat. A vezetőségi tagok is megjelen- nak velük, banem azért is. mei. brigádok termelési �tivitá- a. nagymértékű tülóra,ta• 

oizalmi ak a munkaterv alap- nek, akiknek a munkaterüle- mert a választások alkalmával A_ szegedi építés,vezetóség m.e- sát tatásokkal a kívánt gaz-

ján készítik fel a három ha- tén hibák. problémák fordul- a legrátermettebb dolgozókat zohe�esi m��yén az új 
. da.sági erc:�é:Ít nem ér-

vonként megrendelésre kerti lő nak el 5. Ez-t azzal a céllal te- javasol.ták erre a fontos fel- n�m:nak �l!e!!J�S;tése !3?, _a A brigád elszámolásáról 
szakszen·ezeti taggyűlésre a szik, hogv a problémák meg- adatra. Az sem véletlen. hoi:?v békesc�ba, ep1tesvezetősegnel A __ heJ:irtc!en munkaszerve-
ta!?'-á.got. oldásához kérjék a bizalmiak a 26 bizalmi közül 15 kiváló ; 146 �ékos volt. A vizsgá- A dolgozók számos esetben 7.ésbol adódnak olyaJ: e,,ete.1<, 

Nagy ,;egítséget; jelent.ettek segítségét. dolgozó. l�-t k:d":1"�ette, h� a kocs(k I felvetették es kérték a brigád- j 
hogy . eg� es dolgozokat túl 

k1rakasánál az elo1rt tec'hnolo- elszámolá bevezetését, me- hosszu 1de1.g foglalkoztatnak. 
gi'ai fegyelmet nem tartották lYet mi is töb.bször javasol- ! A_ n)iregyházi épitésvezetoség 
be .. A vasbetonaljakat a ko- 1 tunk. A szakmai vezetés egy- 1 k1svardai munkahelyén július 
osikból csúszx:lán csúsztatták. le.

1

1 részt a brigádelszámolást meg-
1
21-én 37 d,olgozóL eg:irfolytában 

De hiányosságot követett el a valósítható adminisztratív 22 órán át foglalkoztattak 
szakmai vezetés is, amikor munkaerő hiány, másrészt a 

I 
túlmunkában \·agonkiraká�sal. Minta üzemtől 

a szoc· alista üze111 cí111ig 
A z  Utasellátó 125-ö bajai I vendégei közül is sokan Játo-

1 
tenként egyszer az üzletvezet.ő 

éttermet é,;ek óta a legjc;cl,ak gatják. Szeptemberben példá- korrepetál. 

Három jelentős kérdésről tárgya;t 
a műszakfejlesztési és üzemszervezési 

bizottság között emlegetik a vállalatnál. ul olyan nagy konyhaforgai- I - Miután minden feltétel 
Kern ok néikül Az etterem mai bonyolítoltak le, amelyre adi·a volt - folytatta Lovre
olyan eredményeket ért el, az étterem történetében eddig tity Antal -, még nagyobb !e-
31;1elyre �dig me_g nem volt nem volt példa. pésre s_zántuk . el magunkat: A . ,·a_suta� zakszervezet köz- j szerveztek_ a �•asút területén. 
pe!da a vállalat tortenetében. 

l 
„ 

d k
' 

l 
celu! tuztul< lci a szocialista pcm1;1 vez-:tosege mellett mu-

I 
Összesen o3 mu�zaki munkas-

Az idén peldáu l - az első Mm en I tanu üzem cím megszerzését. 
1 

kodo muszaklejlesztési es akadémia működött 1967 hall-
télév eredményei alapján - - Sikerül? üzemszervezé i bizottság ok- i gaóval. Az idei oktatási évre 
l!'l:irrendben harmadszor nyer- A szocialista brígád.mozga- - Ügy érzem, amit mi vál- tóber 2_J -én megtartott ülésén 

I 
bővült a műszaki munkás-

ték el a mintaüzem c1met. 1

1 

f.om is tovább terebélyesedett laltun/c. azt maradéktalanul I Gróf fozs-af_ elvtárs elnöklete- akadémiák témaköre. Beke
l\Iost, november 7-én pedig a az étteremben. A felszolgálók teljesítettük - hangzott a vá- v�l harom Jelentős kérdésról rült az anyagba a villamos
minf.aüzem cím mellé a szo- után, akik elsőként határozták !asz. targyalt. 1 vontatás, a távközlő- és bizto
cialista üzem cimet is megkap- 1 el, hogy megszerzik a szocia- Igy találta az a bizottsag .is, j A; n�pire�d első pontjaként sltóberendezések, valamint az 
íák a 1 25-ös dolgozói. 1 lista brigád címet, a konyha amely az Utasellátó központ Gyocs1 Jeno. a 8. szak1Jsztály üzemgazdasági ismeretek 

- Hogyan jutottak el idá- és a várótermi söhtés dolgozói részéről felülvizsgálta a bajai- helyettes vezetője terjesztette anyaga is. A TIT szerveivel 
ig? - tettem fel a kérdést i.s új útra léptek. Itt érdemes ak eredményeit. Az ő javasla- j elő jelentését a központosí- folytatott közös szervezés 
Z,ovreti!y Antalnak, az étterem szólni a tanulásról is néhány tukra a vállalat gazdasági ve- ,  tott fuvarozásról. A jelentes alapján az idén 170 műszaki 
f'ezet'5jének. 1 szót. Az üzemben úgyszólván zetése a mozgalmi szervekkel j beszámolt arról, bogy jelen- munkásakadémia indul, mint-

, , mindenki tanul. Az üzletve- egyetértésben úgy döntött, leg 81 állomáson végzi az I egy 4500 hallgatóval. 
Jo kollekt1va I zetó a Közgazdaságtudományi hogy a 125-ös bajai üzem jo-

1 
AK�V a kocsira,kományú kül-

, 
Az elhangzott jelentéseket 

• Egyetem ötödik évfolyamat gosult a szocialista munka demenyek tel- es elfuvaroza- és javaslatokat a bizottság v1-
- Egy ilyen kollektít>ával, végzi, két dolgozó a nyolcadik üzeme megtisztelő címre. 

1 
sát, valamint azzal kapc�ola- , ta után elfogadta. A bizottság 

mint a,nilyen a m ienk. sol, 1 általánosba, 2 vendéglátóipari A cím és a vele járó jutal- t�� rakod�sokat. A darabar?� vezetője beszámolt arról, 
mi,1de nt eL lehet érni - kezd- , 

technikumba, 1 kereskedelmi I mak átadására november 6-án, 1 kozpontos1tott_ _ fuvaroz_as1 hogy a korábban megvitatott 
te a beszelgeté,t. - Jómagam technikumba, 16 dolgozó pedig I a Nagy Októberi Szocialis-ta ; rendszere �1 allomasra ter3ed javaslatok alapján milyen in
mindö„s2e néhány eve veze- szakmai ak.:démiára jár. A / Forradalom 46. évfordulója I ki. tézkedések láttak napvilágot. 
tem az étte,·met. beosziottaim technikumi ballgatókk.al he- alkalmából kerül 501-_ (vf) 1 . A v�sútállo�ási _központo- A Vas�tterv1;ző _ túlt1;rhelésé-
a.wnban már több mirit tíz ___________ s1tott fuvarozas eddigi ered- nek csokkentese erdekeben en-
é,:e együtt dolgozna/e. Az el- 1 ményei nem érik el a kívánt gedélyezték, hogy a pálya-
telt evelc alatt nemcsak a kol- szintet. Ezért javasolja a je- fenntartási és építési főnöksé-
lektíva kovácsolódott egy nagy Műszaki J!eilesztési -reladatok 

' lent.és a rakodás gépesítésének gek 2,5 millió forint értékű 
családdá össze. hanem a szo- J '  J J '  fokozását, ó z  egyes tömegáruk munkáig házilagos tervezést 
cialista i·endéglátás mestersé- a debrecen: -ru"to"ha'zban 

forgalmának egy állomásra végezzene'<. 
Qét is jol elsajátítottá/.: a dol- ., J I terelését. Továbbá célszerű- _____ _ 
110.:ók. nek t�ja a javasl�t a kö�-

, Hogy ��vait s7-á!1'1okkal is Neh�z dolguk van a �ebre- 1 Uyen tanfolyam. szép ered- P•:mtos,tot\ fuvar_o�as al?l k1- Világító 

sorompórúd 
1gazol3a, 1roasztalabol egy vas- cem futőházban dolgozo vas- ménnyel. Róvidesen elke.szül V;'tele�ett ar':1� ko�ne,!t Jelen
kos do,sziét húzo,t elő, majd utaaoknak. A vontatási fel-

1 
a fútöház korszerű olajvizs- �s csokkeMese!- tlleto!eg t�l

igy folytatta: adatok növekedésével a meg- galó laborató1iuma. amely Jes meg�z!int:tesét, ,;a!a��nt 
- A i·ersenymocg,.,lom 1961 , levö géppark aiig tud lépést már a dieselesitési program a ra�o�a�! fonoksegek ujJá-

őszen lend'ilt fel nál,ml·. Ab· tartani. Nagyon elkelne itt megvalosilásához szúkséges. szervezese„ Alsóörs-Csopak állomások 
ban az időben úgy határoz- néhány korszerű. nagy te!- A távlati tervek szerint a A tapdsztalatcsere-mozga- közöU az 575176. számú szelvé-
iu nk, hogy napvobb gondot jesítményü Diesel-mozdony. debreceni fűtőházat gócponti lom továbbfejlesztésével kap- nyekben levő na.gy forgalmú 
ford,tunk a sajátkészítésü Ezek gyorsítanák a forgal- motor- és mozdonyjavító csolatban a szakszervezeti úji- útátjáró sorompóját érdekes 
ételfo;·galomra. és az önköltség mat, könnyebbé válna a mez- üzemmé fejlesztik. Ez azt je- tási és ésszerűsítési bízott- újítással szerelték fel. Az újí
csöl<!.entésére. Törekvésünk donyszemélyzet szolgálata, lentené, hogy a környékben ság terjesztett elő javasla- tást Kaszap Dezső, Veszprém
eredménnyel járt. Igaz ugyan, többet lehetnének otthon, csa- 1 Jevő fütöházak mozdonyait tot. Megállapítja a javaslat, külső fűtőház villrowszerel5 
hogy 1962 első negyed·:•vben Jldjuk körében. l itt ja,;tják, ezzel lényegesen hogy az újítási tapasztalatcse- csoportvezetője dolgozta ki. 
méri 4000 forint ve.szte.ségünk M:'..r eddig is történt né- gazdaságosabbá válik majd a re a vasútnál nem fejlődött Az újítás lényege az, hogy 
volt J,;ves tervünl et azonban hár,y lépés a fűtőház müsza- munka. Jövőre kétemeletes J kellőképpen. Az 1961-ben be- amikor a sorompó rúdjai le
már J H  szautlékra, o. szágo0 ki tejlesztése irányában. Ezek I korszerű öltöző-fürdőépületet 

I 

nyújtott 1091 tapasztalatcsere- zárulnak, a rudak közepén vö-
els<}ként reJez"jk be :, idén közé lehet sorolni a 411-es létesítenek a fűtőház dolgo- javaslattal szemben 1962-ben rös lámpák gyulladnak ki. 
tovább nö,·elttik ered ·oé xein• sorozatú. kisebb vonóereju zói számára. közel 11 millió csak 946 javaslatot küldtek ta- A lámpák mindaddig égnek 
ket. Az első neg,·ect,,vben mozdonyok átcserélését 520- [orintos költ�éggel. 1 pasztalatcserére a szolgálati an1íg a sorompó lezárt állapot
l9 IJ00. a másodikb:m 40 OOO, a, gépekre. Ezzel miJlőségileg 

I 
Fűtőházunk dolgozói tőltik I fönökségek. A SZUEB ezért ban van. ha felnyitják, az 

a harmarlik neg7e1.1évben pe- ' is janJJt a fűtőház géppark- telhetően segítik a műszaki elhatározta, hogy központi- áramkör megszakad, s a lám
dig már 72 OOO forint YO!t a ja. A ja";tóműhelyben levő fejlesztési feladatok megvaló- l lag kidolgozzák az elfogadott pák automatikusan kialszanak. 
).yerPség•ink. Ez oz ö.sszforga- elavult szerszámgépeket fo- ítását. Létai Károly szocia- újítások gyűjteményét és azt Ezek a fények már nagy tá
bm 7,8 százalé',ának felel I koza•osan átcserélik korsze- lista brigádja például a most brosúra alakjában kiadva jut- volságból felhívják a gépjár
hM. . 1 1:űekre. 

_A nyá: folyamu:1 egy befejeződött_ motorszerelői tan- tatják el valamennyi szolgá- műve:retők figyelmét a lezárt 
l\Iint ahM'' a •ó b0,·nak UJ un,verzá!Js marogépet folyamon igen jó eredményt lati helyre. 

1 
sorom;pókra, 

t0m ke'l  , .. ,.,.;, 
_ '.ó ,

',on ha kaptunk. Tervsz:;rűen fol;·ik é�t . el. A_ töllbi _ __ szocialista . A napirend harmadik pont- úgy vélem. ezt az újítást -
k

. 

Vc>'lV,� 

. 

a vc

.

n 1 1° cl;, A a . . 
mo

. 

zdonyszen:,e._vzet át�ep-

1 

bngadban IS, kulonosen a fia- Ja keretéb<?n a műszaki mun- tekintve. hogy igen egyszerű -
t·t�-t ., ••·e'" �,-,�r1�-ot\ �-tt_�r- , se _mot�ryezetove. a . fiatal taloknál tapa�ztalható nagy kásakadémiákról szóló jelen- máshol is érdemes lenne al
l·et nemc.•ak az : ·•�-�•·n-o�- mr �� nr:��tosok 

, 
�g T a t_anulas1 . ked�'· . vonzalom az tést tárgyalták. A múlt okta-

1 
kalmazni a biztonságosabb lfl, h.a �em � bn; · 0 - •• m;n; 

l 
rt'r . ,_e. e_ ��t tanu Jak. Ne':'- UJ techmka 1rant. tási évben 12 témakört felöle- közlekedés érdekéi:>en. 

retteic. Meg a Duna Szallo reg feJeződott be az egyrk Marosán Pál lő műszaki munkásakadémiát Kiss Lajos 

Igy még a két munkanap 
közötti pihenő idöt ssem bizto
;,ították r, szükre. Hasonló 
aránytalan fogla).koztat,á,,__ e!ö
fordul más építésvezetőségek
nél is. A készenlétes b1igá
dokkal például szombat, va
sárnap 15-18 órát dolgoztat
nak. A munka,·ezetók a ma
gas óraszámot azzal indokol
ják - ami nem fogadható el 
- hogy nem kapnak pontos 
elójelentést az érkező anyagok 
vá!1ható mennyiségéről, 

A veszteségidö tanulmá
nyok készítését fokozni 

kell. 
Az eddigi tapasztalat azt mu• 
tatja, hogy fö1eg csak a dol
gozóktól függő veszteségidőlk 
okait vizsgálták és ezek csök
ken lésére tettek intézkedése. 
ket, a szervezetlenségi okók· 
ból adódó vesz!eségidők fel• 
tárását és azok csökkentésél 
nem kellö súllyal végezték. 

A feltételek változását 

kövesse a normák 

változása is 
Ann:,k érdekében, hogy & 

ter-hnika. a szervezés és a 
dolgozók szakmai színvonala 
terén bekóvetkezett _fejlődés a 
no1:mák alkalmazása s01-án 
érvényesüljön. állandóan fi
gyelemmel kell kísérni a nor
ma mel!á' 'apitása során ala
pul vett feltételekben bekö
vetkezö ,·á!tozáwkat, vala
mint a nm·ma alkalmazása 
során szerzett tapasztalatokat. 

Időszakonként ellenörizni 
kell, hogy a normák megfe
lelnek-e a meghatározott kö
vetelményeknek. Ennek soráJ1 
különös 

figyelemmel ke!J lenni a 
túl al3<'SO<Iy, illetve t.ül 
magas kiteljesitésre, mert 
ezek rendszerint rendelle· 

n ességet takarnak. 
Az elmúlt 3 hónap tapasz. 

talatai azt bizonyítják. bog� 
az új építői pari normák be
vezetése serkentőleg hatott 2 

teljesítmények fokozására é 
a dolgozók átlagban az ú· 
normákat teljesíteni tudják. 
Helyesnek tartanánlk, ha , 
szakszervezeti bizottságok a: 
elmúlt hónapok tapasztalatai'. 
megtárgyalnák é� a felszínre 
ke1iiló hiányosságok meg
sztin leté,ében a szakvezetés' 
segítenék. 

Közgazdasági oszt.ily 
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Munkában a kocsivizsgalók S�ocialista .b•·igádoh 
a gu1·ttódo1nbo11 

A röszkeiek 

vál la lása 

Ha.tArállomásalnk közill. a 
legkisebbek kö:zié tartozik a 
jugCGz!áv hat,í,ron levő 
Rős;:,ke_ A relfölidi és az át
menő forgalom áilaga;an ikö
zepee. Főként hazatérő ide
gen kocsik haladnak itt ke
resztül. M=t, a cukorrépa
idényben napon1la 4-5 !ko
csit raknak meg, A hátralevő 
időben még mintegy 150 ton
na cukorrépa vár elszállításra. 

Sef'ényen dolgo:ma,k a műszaki kocsiszolgálat do!gozói Rákos
rencLező pályaudvaron. Most az őszi csúcsforgalom idején. i� 
arra · törekszenek, hogy műszaki okokból ne forduljon elő vo
'l'..atkésés. Kíi.lönösE""n szorgalmasak az Igaz István vezette No
vember 7 brigád tagjai. Képriportunl,ban ezt a brigádot mu-

l\'egrcdszer a szodal ista brigád cÍlll.ért • A tanítvány -túlszán.,,alja 

a mestert • 24 óra alatt 3300 kocsi 

Az októberi nap csak a déli l Győri úgy mondja mind- pon 12 óra alatt 2012 kocsit 
órákban tudta eloszlatni az , ezt, mintha csupán a villamos- g,urított a brigáddal. 
A�as_ �já_ra_ telepedett _  sűrű, 1 mozdo�y<?kon múlna, hogy a - Jó dolog, hogy van aki 
teJszmu ködot. Ilyenkor osszel, rendezopalyaudvaron ilyen helyettesít - szól közbe a 
itt Miskolcon mindennapos nagyszerú eredmények szü- gurításvezető. - Igy legalább 
vendég a köd. Néha olyan sú- letnek. Pedig mennyi munka lci.fújhatja magát az ember, 
rún gomolyog, hogy az embe- áll a nagy teljesítmények, az amikor a gu,·ítódcnnbon veze
rek nem játnak tovább az or- ideig-óráig alló rekordok mö- ti a tolatást. Ez a munka ide
ruk hegyénél. A munka azért gött. A rendező dolgozóinalc, gileg l..özel sem olyan fárasz
nem áll m2g Az élet, ha kissé a menetirányítóknak, a ren- tó, mint a gu-rításvezetói teen
lassabban is, de lüktet a pá- delkezó forgalmi szolgálatte-- dől: ellátása. 
lyaudvaron. vőknek. a kocsirerulezöknek Győriékl·öl el kell mondani, 

Küzdelem 
az időjárással 

váltóállítóknak, sarusoknak, a hogy most negyedszer indul
gurításvezetóknek és a töb- tak a szocialista brigád cimért. 
bieknek hányszor kellett és Ezúttal is esélyesek a címre. 
kell verejtékezve, gyakran A harmadik negyedévben pél-

Sajnos, nekünk minden erejüket megfeszít\·e dolgoz- dául 104 százalékra teljesítet
évben sok bosszúságot okoz- ni, hogy <.?leget tegyenek kö- ték a gurítási tervet. A másik 
nak a;; ős::i ködök _ mondot- telességüknek. két gurítói brigád, Szító.gyí 
ta E-rdélyi János felügyelő, a . Dc ki j��zi fe_l a vasutas- János és Soltész László bri

tiszai pályaudrnr főnöke. _ elet �p�ó -�o�tette1t? . . gádja is a szocialista címért 
A s:::állítcu;i feladatok és egyéb .'fii.art Las�!ó a �yar eleién harcoL Ezek szerint a miskol

nehézségek mellett még az 
I 

p�.daul itromorfel,ellyel ke- ci t'endezópályaudvar gurító

idójárás viszontagságával is rult bete�allományba. �é�y dombján szocialista címért 
meg kell 1,;-rkózni. hó�a�1g _vJlt táv:01: A bngad harcoló brigádok dolgoznak. 

_ Legalább sikerrel ? : telJes1bnenye e_z
1 

1do alatt sem A hosszú szerelvény köz-

&,k dolguk van tehát Rösz
kén is a vasutasokna.1<:. A rösz
kciek azonban nemcsak a na
pi munika minél jobb minő
ségű elvégzését tűzték cé
lul. Ez a kis állomás alig tu
catnyi dolgo,zójával augus.z
tus 10 óta a ,,szocialista üzem
rész" címért kü.zd, Fel.ajá.nJ.á
saikban a politikai nevelés és 
önképres, a kulrurális fejlő
dés csakúgy megtalálható, 
mint a közösségi szci1€'TT1 fej
lesztésére s,:olgáló vá11.aJásc.iit. 

Szeged haté:J.·álban,, a.Uól 
mégis k iMé elkülönülve ti.gy 
élnek itt a réi6zkel vasutasok, 
mint egy kis család. Szalay 1 
lstván állomásfónök !1Linte a •  
a;aládfó szerepét is betölti. 
Vezetés.éve\ jól össze'(ovácso
lóclolt ez a ki� koll.ektíva. Re--

- Mikor, hogyan? _ hang- es�tt v1s�za. So_, . emelkedett. bes, felért a gurítóra. A gu

rott a válasz. _ Az akarat, az I 
T_a�olléte?en Sa,-, Fere!ic, gu- ritásvezető előbb fényjelek

igyekezet nem hiányzik. Az n_todor:sb1 tolat.�veze� .. he- kel hivt.a fel a figyelmet, 
emberek „húznak'', néha ere- ll e�t1:sitette._ Sfn k�on�n majd beka!Jcsolta a mikrofont 
jük�n. felül i.s. De vannak 

1 

?!o':1 tamtvanya. Jo ta°:1t- és szóban is parancsot adott 
i.dő!zakok, amikor olyan tö- 'any r_,�k .b,1:onyul; m<;rt m_ m,. \ a ,l(Urítás megkezdésére. azaz 

mérdek a miink'a. hogy sem guntru.yez,.,.o . tulsza_r.�yaki folytatá�ára, _1:l�rt i1:i a„ gurít_�- n�1j.ü'k. vál,a,lt . . 
. 

erót·el sem technikailag nem m_esf:ret Au?ills:ct� ko_zepén ?an megszak1�s nelküL e!- ru:"nytalanuJ telJes1tik es el-, 

b' . k I peldaul e1;: eJszaka1 muszak- Jel-nappal !oly1k a szerelve- ériJk céljukat. 

i;;� ·jártunk szeptember vé- ba� 18 .;0 ��c�it g�rítotl . . � nyek rendezése, indítása és fo-

1 gén is, amíko-r O borsodi ipar· ee:J éni gur_,t„s1 csuc _ot_ 1s o 
I 

gadasa. . . Dr. Bánktatvy Gyula. 

vidék centrumaiban, Diósgyó- tartJa. Egyik ta,:aszvegi na- Vl!ll �., Szeged .,., 
-rótt. Ózdon. Berenté-n, Nyi>k-
ládh.á=án és még néhány he- •

, lyen jelentőse"n megnöveked• 
tek a Takndások. Ugyancsak 
megszaporodott a Fényeslitke 
-l\'yíregy11á::a-Szerencs fe· Rekordforgalom Kiskunhalason IS  

lól ér/,ező l·udapesti elegy. Ez , 
napi j-6 ,·onatpárral Jeltentett A s.portban már meg<:2ok:t,u,k 

l 

te-r éJl O.tzl.á.r Tibor szolqál.at- el. A �,emé!,"Vl'.>natok menet-
többet. A 2000 tonnás szere!- a r�1"'.� • M�g -a te••ó. Arlagcnt feliil1 munkát 1 1 z<er "i..'m!tásán.á'f "'\t
vényekt't a rendezőbPn kel- va ·cúton is egy,. .,. &\'a.kori

. 

··l>b ez végez ";':.Lye_tt�. Iványi Ká-

, 

".'emzetközi _(,,. a
.
belföldi gyoi,. 

lett fogadni és gépet cseréh,i. a szó. roly f01.ntezo. Tap;u;ztalt, ;6 illeive távoL�a,n Sfl'.emely-
Ezt sem mo::donnyal, sem em- Kwkunha í.ason Simonek szert--ezők.észsécri1 t>Clsu.tas. oki vonatok késése. a tehervo-
berre! nem gyó�tük. l\em lett Gyula állomá f0nök u, a=-1 

1
11 legkrWku.saóh h.el11u•t ből i.s nafok menetrend szerinti indi- _ 

1:olna kiilönösebb baj. de a fogadott. hogy ezeolrben a he- megtalálja « kfre::etó tL'at. t.ásáná.l és a kocsitartózkod.h<- • 
Wa-rd-Let111ard"k 170() tanná- lElkben rekordfo.rg,a,Jmat bo- 1 nél a géprev1 · rás miatt i·osz• 
náL nem 1:ihetnelv többet. F::ért nyoli l.anak le. Amin javítani leli szahbodott a helyzet. 
ezeicnél a s:ereli:ényeknél Id.-

1 
A iki- . berak.ások meg-

vétel nélkül elegycsölckentést, 500-zal több kocsi A:!. eredmények is igarol• gyor.sátasáért visz.ont az á!lo-
Wett•e elegykíegészítést kel- , jált, hogy S2égyenke7..ésre rúna. más vezetői li; többet tehetné-
lett végrehajtani. - A múlt ö,szel a '!egn,a- okuk a kiskunha,la:si vasuta- nek.. :E:jszaka és munkn.-,zünc-

Ez a probléma szerencsére wobb tel;esítményil.nk napi "Okn,a>k. Az el.só i·lévben pél- l tes napokon minimális a rn-
- a felsőbb szervek segítsé- 1800 koc.s; volt - mondott.a dául túl eljesíte!ték a tervet. / kodás. Este 20 órától reggel '1 
gével - még ok-tober első - Ez is csák másfél hétig lar- E?.ért ve2Jl"I'i,gazgat.ó1 dicséret-

! 
óráig áltaílábaJll csend honol a 

napjaiban megoldódott. Azóta tott. Az idén. augusztus Z6-<1. ben rés:zesül!Lek. Au.gu<:ztus- rekodón. Ez is ;növeli a lkocsi-
a Nyékládháza és Miskolc óta 2000-2300 között változik 

I 
ban és szeptemberben sem az tartózkodá�t. [gaz, hogy erert 

közötti vágányzár ellenére, a 'l!,(lpi kocsi.befutá.t. Az állo- ó hibájulk miat maradtak le a 9. = AKÖV lkl�Jrunhalal"i 
Miskolcon megszűnt az enge- más tech11ológiája anmi.k ide- a. terv telJesités.ében. Augu�z- kirendeltsége a felelús, de 
délyre várás. (A jobb vágány jén l7QO kocsira készült. EI- '1 tmban például 106,31 száza- rahogy Baján jobb együttmú
átépítése miatt októbeT 6-a képzelheti. milyen nehéz hely- lékra teljesítették a te-hervo- k"iidéssel sikerül,t meggyorsi
óta éjjel-nappali i·agányzár ::etben vaar.tunk. Amuíl is in- natok átlagos terhelését, a ko- mru a ki- és beraüst, miért 
!>an a vonalon.) A teljesitmé- kább, mert a fútő/uiz kapaci- csiklha,;;z;n.filásba,n - a gyü- nem lehetne ezt Halason is nyek emP!kedését mutatja, tása sem elegendő. Elöfordul, mölcs és az élő miatt - 99,43 elérni? 
hogy szeptember végeig a ren- hogy indulásra kész sz-ere!vé- százalékos eredményt értek dezőpályaud,·aron 5S G19 ko- nye 80-100 percet. néha en• csival gu,-ítottak többet. mint né! i.s tóbbet vn riwlc 4 géore. a múlt év azonos időszaká- , Kfü:ben egy 3-0 ev körüli ba��gyan crték el ,-zeket az férfi 1épctt be a.z irotiába. 
eredmenyzi,et ? Erre a kérdés- - Jól rr.eggon::l.olta a dol
re kerestem a választ a zsú- got Z.si{ló el.t-!.á.rs? - így az 

folt rendezopiilyaudvaron Még allom!á..<[ónók. 
messze jártam a .,nyomkodó- - Meggondoltam fónök el.-v-
tól''. de a hangswrók már jól társ! - volt a ,·ála..«z. 
hallhatóan sugározták: - E= a-:: e·rnbE""r vonatt·ezető 

- Hét ure-3 a 17-re! Egy rn_Lt - je�ve-?'te � a fó11ök, 
ta-rtaly a. 23-ra! Hat rakott a , miután Zs1go eltavozott. 
14-re! t'igyázzatok a rakat- Tíz ét"i szolgálat után őnké-
ta1 '. . . 

1 
nyesen vált meg a t'<T.S1íttól. 
Tegnap is kilépett egy do!go-

Nincs megállás zó. Ha csak a férgese hullna, 
nem l<?rrne baj, d.- a jól dolr,o-

Szünet nélkúl gurulnak a , zóktól Jójó szfrvel 1,álunk 
kocsik. s :.irn,:,; egy sze1·elvény meg. 
legurul. az 520-as tartalék 1 - Ennyi probléma közepet-
máris húv.a a !-'övetkf;ZŐ�. 1 te, hogyan tudna !, meg-birkóz
Ilyenkor a gurnas,·czeto es ni a feladatol.:kal ? - vetelt91I1 
brigádja nét,ány percre fellé- 1 közbe. 
legezhet. Ez• az alkalmat 1;asz- _ 'Ha nem ts úgy, a/1.omJ nál.�m, fel. . h�gy. a gm·.1tasve- szeretnénk, de me9y a t•a.sút. 
2<;t,01 fohad1szállason par szót ! Szeptember régén a s•et,edi valtsak az emberekkel. , • iQazgMóság is seaítsél]'Ü nk:re - Hogy meg.Y a munKa? - , sietett. A 236-osok helyett ka.-tettem fel a �erdés�. . 1 patt 411.esek ;ot,ba bold u!-- lgyeks�unk, igyelcs::-ilnk • n 0/1 
- válaszolta szerényen Győri �k a so� ele_'lgyel. NaQ'Y 
László gur1 t.asvezeto. aki egy I ku�nyebbseg a.z ,.�. h<>gy a to
i3 ragú szocialista brigúd ve- latos t<'�'.

e,-eorratQkat sem keU 
zetóje. - (Jgy n.éi: ki, ma is ' -r�zni:,nk. _ Iga:: • •  _ehP.lve!t 
meg lesz az 1700 kocst. Nap- ! t�s=ta k1skunfel„whoz, és ;:a
pa! általában 1600-1800 ko- �;-tii 1,-onatokat kell képez-
csit szoktunk gurítani. nunk. 

- Szép teljesítmény! �<?kat kö�zö!ihetünk a dol-
- Mióta o 'Villamosmozdo- gokok helytallasána,k - !oly-

(visl) 

Á,níg a 75l-e.1 e/inJuf. . .  
Szeged rendezőpályaudvar l A háromtagú kocsirendező 

dolgozói éppen a 751-es gyora- brigád mégis nagy gyakorlata-a 
teher.·onat előkészítésével fog- 1 valló ügyességgel rendezte a 
lalkozt.ak, amikor felkerestük kocsikat. S alig hogy összeáll/
őket. Az idö rövid volt. a ten- 1 tott.ák a 751-es szerelvény.;t 
nivaló sok. A hangnó„ó útján éles sípszó har"3Ilt. Jelentk� 
folyamatosan adta rendelke- I zett a vonat gépje, a 411 245 
zéseit Balogh László intéző, számú mozdony. rajta Timár 
rendelkező forgalmi szolgálat-

, 
Imre l'!lozdon}·vezető, Gy11rie3 

tevő. István és Makai lstt,á n fútő. 
A munkame11etről Csillag 

I 
Ráülltak a vonatra, fékpróbát 

Isrnan kocsimesiei' tájékozla- tartottak, és máris tájékozód
tott ;  tak a további tennivalókról. 

- A 751-es gyorsteherllonat Közben akcióba lépett Hege
elegyét Hódmezővásárhely te- dü., János vonah•ezetó négy
től és főként helyi, szegedi tagú vonatkísérő brigádja i,;.. 
feladásból kaptuk. Szigorúan A mozdonyszemélyzettel már 
ragaszkodnunk kell a besoro- indulá� előtt megbeszélték, 
lási sor-rendhez: Budapest-Jó- hocy a kocsiC'losztó szerint hol 
z.sef••áros. Kelenföld, Vásá.-r- é'j hány kocsit vesznek fel az 
csarnok. Ferencváros élo és úton. mi a tennivaló. 
romló, Ferenct•á-ros átmenet. A 751-es gyorstehervonat 
Ennek megfel.elően rendezzük jelentőségét növeli, hogy ez. 
a. kocsikat. zel kell továbl>itani a Szob és 

-:- Hogy haladnak a munká- Hegyeshalom átmenetben kül• 
val? földre irányított élő é9 gyor-

- Nehéz dolgunk van san romló küldeményeket. En-
válaszol,ta a kocsimester nek a vonatnak is szerepe van 

tatjuk be. 

-�.l 

y 

Kurucz István egy hűtőkocsi tisztaságát ellenórzi 
.... 

�yok továbbítják a tehersu- tati.a rö,id szünet után. - De
relvén·yek nagy részét, gyor- -rekas munh:4t ,i•égeznek pél
iabban kiürül a Ten.dezö. ha- d{:u.l a -reszortosok. S::abados 
jl»arabb felszabadulnak a i,ci- Oá.bor és S=ab6 B. Géca to1a
oán11ok a gurítás számára. tá.wezetó, Csa.mangó Szilvesz-

mert izúk a hel11 a rendező� al>ban, hogy például a Frank
ben. Talán elég, ha ann11it ftirtba irányított élelmiszer
mondok, hogy pályaudvaronk szállítmány a rendezéseket is 
teljesítőképessége 24 óra alatt beszámítva 24-26 óra alatt 
150 kocsi rendezése és ezzel rendeltetési helyére érkezik. 
szemben o forgalom csaknem Sziládi Sándor 

Minden rendben, fékpróba. Lengyel György müvezető elöbb 
társal11aJt a.d jelzést, majd a. mozdony ve,!etöjével iartat fék

próbát 
minden nap ennek két.&zef'ei;e, SZeged (Horváth Erika riportja) 
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Hogyan alkalmazzák 
a módszeres elegyrendezést? 

Könnyen terjed az új, ha 
táncról, di\'atról vagy ef.féléről 
van szó. Nem ilyen egyszerű 
a helyzet, ha az új, melynek 
tért kellene hódítani például 
munkamódszer, mégha olyan 
hasz:n0s időt és munkát meg
takarító <!"!járás Is, mint a 
mód:;zeres elegyrendezés. Az 
alábbiakban arról is szó lesz, 
hogy ez miért van így . .  

Teremtsünk rendet az üzemszemléknél 
Az 1930. szeptember 23-án 

megjelent 240/1950. z. minisz
tertanácsi rendelet előírja, 
hogy a balesetelhárítás meg
szervezésének ellenőrzését a 
szakszervezetek vegyék át, s 
gondoskodjanak a legszéle
sebb körű balesetelhárítási 
propagandáról 

A rendelet megjelenése óta 
13 év telt el. Ezalatt jelentős 
elörehaladást értünk el a bal• 
esetelháritás ícjlcsztésében. 

A módsz..eres c!egyrendezés 
fogalma szinte eggyé forrt dT. 
Mészáros Pá.! Kossuth-díjas 
kutató nevével. Munkahelyén, 
a Vasúti Tudományos Kutató 
lntézetben az.Li-t kerestük fel 
Mészáros elvtarsat. hogy tőle, 
mint az erre legilletekesebb
t51 kérdezzük meg: ho�·an 
látja a módszeres eleg:nende
zés gyakc,rlati alka!mazá<át? 
Elégedett-e nz eddi�i eredmé
nyekkel?  

Gömöri állomáson és Kecske- - Sok ötlet, egyéni tapa3z
méten különosen jól használ- talat van e,:;ek.ben a válaszok
ják fel ezt a módt;zert az ban -, jegyezte meg a Koo-
ipa1Tát:ányok kiszolgálásánál. suth-díjas kutató. - Látszi1' 
K:ombiniíciók rendszerint el- belőlü.k a vasutasmunka iránti 
térnek a �ablontól, de mégis szeretet és odaa<üí.9. Sokan ja
jók. Hel}·telen, ha az Irányi-

) 

vasolják levelü.kben, hogv a 
tó szervek nem engedik meg módszeres elegyrendezés ,,-ész
az ilyen eltéréseket. A ceglé- letes anvagát adju:k ki kö-nyv
diek például .,!ejmo;;ást" kap- alakban i,s, 't'a/111 utasltásban, 
lak már az elóírt formulák- hogy szélese-bb körben ismertté 
tói való eltérés miatt, pedig I t-á!jon. Helyes javaslat.ok ezek. 
csak d:cséretet érdemeltek I Arra tö-rekszem, hogy a fia.
volna, hi.5zen egyéni módsze- talok is jól megismerjék a 
rük jó volt. Sikeresen elkerül- módsze res elenyrendezést. 
lék elegyrendezl'Si módsze- Ezért a MÁV Tisztképző In,. 
rükkel a nagy kocsicsoportok tézetben s-zakkört indítottunk, 
többszöri mozgatását. a.hol minden kedden este fog- Törvényes rendeletek 

lalkozunk a módszeres elegy- egesz sora biztosítja a 

eleget tesznek, havonta álta- goknak törekedniük kell. 
lában megtartják a biztonsági hogy a biztos1tott jogaikkal 
szemléket, de ez a köteles• éljenek, mert a dolgozók ér
ségteljesítés eléggé formális, dekei ezt kívánják. Jelentős 
s egyáltalán nem szolgálja a eredményeket ho1.hat a szak
dolgozók biztonságos munka• szervezeti bizottságok jobb 
feltételeinek biztosítását, a eb')'Ütlmúködése egy-egy cso
b�.leseli veszélyforrások fel- móponton. Ma még kevés az 
számolását. Pl.: a domhócári olyan hely, ahol a szakszer
fűtőház vezetősége a hónapok 

I 
vezeti bizottságok közös erő

óta fennálló hiányosságok fel- f1;szitést (ennének � bizto!'sá
számolását arra való !livat- g1 szemkken feltart hibák 
kozással nem szorgalmazza, 

1 

megszüntetése érdekében. 
hogy a fűtöház felújítása so- Központi vezetőségünk 
rán ezek a hibák úgyis meg- 1961. június 23-i ülésén fel• 
szűnnek. Józsefváros állomá- tárta az említett hibákat és 
son februárban és március- kérte a Vasúti Főosztályt, Tanítsuk a módszert ,,-endezés problémáival Sze- dolgozók testi épségének 

geden a Fel.sófokú Vasútfor- és egészségének védelmét, ban nem tartottak biztonsági hogy 
szemlét, mert a b!ztonsági 
megbíwtt szabadságon volt. 
Kétegyháza állomáson három 

Szólt Mé.szflros elvtárs ar- aalmi Teclmiku1n tananyagá- a jobb munkafeltételek !okoról is. hogy rendkívül fontos I b<tn is megfeleló helyet ka- zatos megteremtését, a balesea módszerei; elegyrendczés .ki- pott ez a módszer. C,.l.szerú tek megelözését. 
terjedt.eb!> alkalmazása, hiszen oolna, ha a felsőfokú techni- hónap óta nem volt üzem

az iizemszemlék alkalmá• 
val talált biányoss:igok 
megszüntetésére biztosít
sanak a szolgálati főnök
ségek részére megtelelö Nem egyértelmú 

az eredmény 

vasútüzemi kiad�saink 20 kum lei·elezö hallgatóit az il-- Az utóbbi tekintetében dön-

százalékát a tolatások költsé- leték.es igazgatóságok ml'gbíz- tó fonwssáeú a 2080 251952. szemle. 

sz. MT-SZOT együttes hatágei adják. Ennek útja az, hogy nák egy-egy állcmáson a mód- rozat, mely a szolgálati ve� 
Aligha tv-dnek eg

yértel- az állonuísi dolgozókat jobban szeres elemrrenaezés patroná- tóket teszi felelössé üzemük, 

Számos szolgálaU helyen 
hónapról hónapra ugyan
azokat a hibákat állapítjlik 

anyagi alapot. 
Ennek végrehajtása a mai 
napig sem történt meg. A je• 
lenlegi ügyrend nem tes1j le11iü választ adni erre a kér- mea J:ell ��tani a módsz<;re3 lásái:al. _Úf/11 !1ondolom, a szolgálati helyük balesetelhá-

déSTe - felelte Mészáros elv- elegyr�nde,<•�re. E_z a tan1�s s_za�vonali vezetésnek is meg- rításának megszervezéséért. 
meg. 

társ -, hiszen ahol a.lkalmaz- moSt 15
, !olyi�. =1:te orsza- eTne: . �a egy-ew en;ben 

A balesetek megelőzésl-nek 
'k 

. 'ól Lkal _ 'k mód 
I 

gos méretekben. Meszáros elv- wec,alizalna a móds...eres 
j f to k" h ké t 

Veszprém-külső fűtőház veze- hetővé a 2080/25/1952. MT
töje minden hónapban átír a SZOT együttes határozatá• 
Veszprémi Pályafenntartás, ban a szolgálati vezetök ré
Főnökség vezetőjének a biz- szére elóírt kötelezettségek 
tonsági szemlén felvett hibák gyakorlati végrehajtását. 

::� es ' a 
m� .... -a 

a 
· társ az idén az igazgatóságok elem,rendezés szélRsebb kö-rú on s esz ?ze_ a .a�on n 

6,eres elei;mrende,ést, ot.t_ nem székhelyein és a nagvobb áll<>- arkalma:ásái'<ll összefüggó me�_tartando b1ztonsag1 szem-
lehet ok panaszra. v,szont 

1 . k . 1 lább "0 1• . 
. 't . é l! • • f !ad le (uzem! szemle}. 

IIDk heluen még nem alkal- ma;lű on mar ega · . 1 e o- tTany, o s e enorzo e a-

ma::zák, vagy legal.á.bhls nem adast tarto_tt. a 
_,

módszeres
, 

tokra. 
. . • 

Célja: feltárni a dolgozó- megszüntetésére, de válaszra A va5út felső vezetésén tói sem méltatják. a szolgálati vezetöknek és 
úgy, ahogy kellene. Több ele,gyrendezésr�J. l1":5°s an�a- Az eddtgi eredmények tehat kat fenyegetö veszélyfor-

m'·,,, �ny e· "e magam ,. koz·· _ go! IS adtak k1. a1:11t a mód- biztatóak. .&demes azonban rásokat és idejében intéz- Sok szolgálati vezető azzal, szakszervezeti bizottságok-hogy átir a pályafenntartás- nak is többet kell tenniük l\ nak, a maga részéról lezárt• biztonsági szemlék szim·ona-
.. �.. • ~ 1 d · ben é d kedni ezek felszámolása 

t:ctlenül senitem a módsze-res sze1·es e egyi;�n eres . � e= még nagyobb gondot fordí,tani iránt. 
elegyrende:::és gyakorlati alkal- kelt dolgozoK tanulmán} oz a módszeres eleJ.(yrendezesre, 
ma.zását. n�k. _fe1elnek az ab�an felt:tt his.zen ehhez nem kell beru-

. _ kerdesekre, me11old1ák a pél- ház.ás és nem kell \'aluta, csa.'lt - Mlhen _1;:'paszt..'1;1a;<>kat dákal. Szinte naponta hozza a jobb. ésszerűbb gondolkodás, szerzett a mun_k�Ja soran · . postás a kutatóintézetbe a szakszerűbb vezetés az állo--;-- Reitd_ele! ,,,-3a elő az al�- kérdésekre adott válnszokat. mási munkában. Ez a „ráiorm.asok s::amara, hogu a kocsi- Nekúnk i� megmutatott Mé-
\ 

dítás" megért a :fáradságot. rendezést a módszeres elegy- száro� elvtárs néhány ilyen 
Tendezés a lkalmazásával vé- levelet. Lörlncz János 
ge::ze!,. Ebből a célból a mód
&,:;eres elegurer>..dezés lépc,őze
tes a lao- és lépcso=ete.s duplá
zó ráltozatát adták kt. Azt 
tapasztalom. 1,ogy ez a két 
,·álto,:;at nem mindenütt elégí
ti ki a l)l'UJi ig:nue!let. , ,6= 
emberek k<'vzése sem megfe• 
le!-0 mindenütt, mert r,em is
merik '1ceUoen a modszeres 
elegyrcmde:és elri lcnlll!gét, 

A to,·ábbiakban arról be
szélt a Kossuth-díjas kutató, 
hogy a módszeres 0Jegnende
zé5 gyakorlati alkalmazását 
több helyen gátolja a munka
erőhiánY. Viszont azt is meg
állnpitotta, hoey ahol jól al
kalmazzák ezt a módszert. ott 
segít. a mun1<.0erőhián_von 
is. hiszen az ötlete:<een meg
szer,;ezett, kevesebb munkát 
ez.által iobban el tudják vé
gezni. 

Ne sablonosan 

A forgalmat nem lehet el!Y
forma merev sablonok közé 
szorítani. A forgalmi szolgá
lattevö, a térf5nökök. a kocsi
mesterek és a tolatásvezetők 
szint.e naponta UJ meg új 
problémákk�l kerülnek' s2em
be a �zereh-&ru·ek előkészíté

A J\'yugati Szertár IX. számadósága az akkumulátorok és az 
akkuauyagok országos elosztója. A képen Veréb Lászlóné 

anyagkiadó akkuanyagokat ad ki a megrendelőknek 
(Horváth Erik.a felv.) 

Déli pályaudvari gondok 
se sor:ín. A módszere.s ele2,·- A harmadik negyedévi szai..1<:- • sabb számukra, mint a sze
rendez,é, hel,·� alkalmazása szen:ez,eli taggyűlé:-ek során mélyvonat. Erdős Sándo,,- ve-
megkö\'etell. hol!Y az intézke- Bp. Déli pályaud,·aron elöször zényló tiszt an·ól !>esz.élt, hogy 
dl'sek kiadása elött mérlegel- alkalmaztuk azt a módszert, 1 ha a tehervonati vonatvezetőt 
jék a he'.yzelet. mel!'qondolják hogy kiilön sze rveztünk. tag- ;e•tnizs!lálói szolgá:atra oszt
mit és ho11van c�ináljanak. gyűlést két alkalommal a re- ják be, le kell adni a védő
ott iál'l1ak el helyesen. ahol natk."isérők számára. lgy lehe-- ruhákat. Ha aztán ,·áratlanul 
nem<'Suk a módszere: eleirr- 1 tövé vált, ,hogy a ,:áltozó be- ismét tehervonatra kerül. ak • 
rendezésről ki�<Jott alapsém�- osztású vonatkísérók is részt- kor \'éd&ruha nélkül kell 6ZOl
kat alkalrr,a?zák. hanem azt \'egyenek a szakszen·ezeti tag- gálatba mennie. Jobb szerve
önólló4n. a helvi i!,'énveknek I gyűléseken, meghallgassák a zéssel kellene megelözni az 
megfelelöen meg is ú iítják.  beszámolót <.'s felszólalásaikkal ilyen panaszokat. 

- ;,.·e m  a=t nkNriuk l'lérn1 .  1 se;;ft.sék 11, m�nkát. . . Foki Jstvá.n, 
hopu minden köriilmfn,,e,k kö I A tugs:ig ei:d:klőde;".:"I f<; 1 Budapest 
zött a Ht sablont alJ·al·maz- �dta a V<;�_t-0� -�zamolo- J 
zák az 1momá.st>k. a.e a=t fel- Jat _a mu,:i_

ka, erSE;n� 1�11, az olk-

tétleniiT kí•·ón„te>.<nn k tartruk. ta_lá _ me;:szc':'.ezc-serol � a to- , 
h le · 1-· a lenaa•nas6- n1bb1 kullurahs fe!adatrol. Er-

og11 (1 11 1" •0• • �;;, . , re mutat a sok ho7..zaszólás is. Rádióamatőrök figyelmébe ! gosabb mn,i_ká,·al •·MP . , � "· Ralck Kálmán állomásfőnök 
eleavrendezost . fo.' nt_ n hozzászólásában arra kérte a 
�r�sz:íros eh·tars. . . �;,;rt tagokut, hogy minél nagyobb orult� m nnnuon • nmiJ.or . nr- számb.an veg •enek részt a 
ewl1a�" �rrow".R."n lntta�. Geliérthe;r,ren szervezett tár
h.o(J„ Km•ncs �.arol11 k?cs'.- sad.'.1lmi munkában. Kovács 
f!'IRirter mlluen ., '�- a he711, n- Jánosné nófelelós, az új pénz
�=on»nkl•a · t.riJ;el�tesPn ml'".· tárhel}'lregck hibá!rol be.szélt. 
felelő e1Mftrent1e-".'' komh,. Panaszolta. ho,.,ny ezek télen 
nációt doloozntt k,. ";�_no_.,,_.,, l nagyon hideg ·, nyáron pedig 
meanézt0m a m,,., ,,,, ,at és . a 5zelluLA.¼; hiánya nehezíti 
mn'>am sPm tvtltnm ,•olna 

I bennük a munkM. Sárkány 
jonh mPn„1r1,;M "''• nlr,ni. Antai jegy,;izsgáló. a .Gárlám-

.Jól alkalmazzák a módsze- pák hibáira hívta fe! n figyel
res ele!:}Tendezé,t Cegléd, met. mert az már a forgalom 
Dombói·ár, Salgótarján, CeH- bi,ionságát is veszélyeztet
dömölk, Tapolca, S=ékesfshér- heti. 
1.'áT. Hati·an. 1\Tni·ó és G//ŐT Gál DPTV'S ie11yy]zsgá16, a 
állomásokon. Budapest-Vi,:;a- prem:zá.lás hibájával foglal· 
fogó állomáson. Köbán11a kozrn elmordta, h�v !' l:?,·ors
teherpályaudt·aron, :Uiskolc- 1 vonaton való utazas hat.ranyo-

Az &zaki Jarmújavító .,Tö
rtkvés" kultúrotth::mában 
megalakult a budapesti vas
utasok központi rádiósköre. Ez 
úton hívjuk fel azokat a vas
al.as dolgozókat és c'laládtag
jaikat. akik rövidhullámú rá
dlóza•ban már jártassággal 
bírnak. vagy felsöfokon sze
retnének foglalkozni a rádió
zással, jelentkezzenek a kör 
vezetőjénél. A rádióskör kez
dőkkel is foglalkozik. ak:kkel 
megismerteti a rövidhullámú 
rádiózás alapelemeit. Cím: 
Törekvés kultúrotthon, X., 
Könyves Kálmán krt. 25. 

Buru János dr. 
nemzetköZ.i rádiótáviiász 

nak tekinti az ügyet. la emelése érdekében. Semmi Osztályunk munkatársai és Nem 5úrgetlk a hibák magyarázatot nem lehet ta-a megyebizottságok munkás- f Is á Iá át ké ik Iálni az 01,·an esetekr�, am1·• védelmi felügyelői ellenörzé- e z mo s , nem r ., � 
seik alkalmával rendszeresen az igazgatóságok illetékes kor a kötelezően elóírt szem-
vizsgálják az üzemek, szolgá- osztályai munkásvédel- léket nem tartják meg. 
lati helyek munkásvédelmi mi főelóadój�nak segítsé- Nagyobb gondot kell for-
felkészültségét, a biztonsági gct. dítani a feltárt hiányosságok 
szemlék megtartá_sát, val'!mint Amikor az ellenőrzést végzők határidöre történö felszámoa. _szemléken feltá;t_ �1bak „és 

I 

számo� k�nk a feladatok el- lására, mert csak így Jehet-h1anyossái;ok hatandore tor- végzéset, igyekeznek mulasz-
1 ség b I t k t é bal ténó megszüntetését. tásukat megmagyarázni. es . a � ese e e s a -

A tapasztalatok alapján ki- Egyes szakszen•ezeti bizottsá- esetb�I ki�sett m_unkana�ok 
jelenthetjük, hogy a helyzet gok arról panaszkodnak,

! 

számat cs�kkcntem. Ez mm
nem megnyugtató. A szolgá- hogy nincs kelló hatáskörük den vezeto és dolgozó együt,. 
lati vezetók a törvényben elő- a problémák megoldására. tes érdeke. 
írt kötelezettségüknek ugyan A szakszervcil!tl bizottsá• Takács Józsct 

Békéscsabán tartana 
- Hogyan készültek fel a 

télre? 
- Eddig csak félmunkát 

végeztünk. - Ezzel fogudott 
bennünket Mészáros István, a 
béké csabai fűtöház műhely
bizottsági titkára. 

1- Kora ősszel - folytatta 
alaposan megvitattuk. a 

tennivalókat. A dolgozók - , 
fóleg a bizalmiak feltárták a 
nehézségeket. Ezt azért mon
dom el, mert keserü tapaszta
lataink vannak az elmúlt tél
TőL Még a helyi újság is ki.
cikkezett bennünket, hogy 
milyen mostoha körülmények 
között dolgoznak a fútőháziak. 
Egyszóral okult·a a hibákon. a 
tag ág mindent apró részletes
séggel megtárgyalt. Az elhang
zottakról jegyzőkönyret ké
szítettünk, amelyet az illetéke
seknek is megküldtünk. 

= Nézzen c&ak körül -
mondta - a mozdonyszinben 
uralkodó állapotok magukért 
beszélnek. 

Van meg hiba 

Az oldalfalon széles, eső 
mosta sávok. A kátránypapír
ral ideiglenesen foltozott tet6n 
k--eresztül a szabadba lehet 
látni. A kupola alatt megre
kedt a felgyülemlett füst. Há
rom kiöregedett ágyúkályhá
ból kettő rossz. Ami nem ls a 
téli felkészüléshez tartozik, de 

még említést érdemel. hogy a 
fűtóházban üzemveszélyes ré
gi csigákkal végzik a nagyobb 
alkatrészek emelését, mozga
tását. 

- Hát !gy nézünk ki a tél 
küszöbén. Tai,aly a hideg idő
ben jégbuckákon jártunk. A Ezután felsorolta. hogy a 

mozdonyokon rendbehozták a tetó ;1em . védett meg a hótól, 
parázsszi túka t. A télen oly s:,éltol, hidegtől. Tíz embe
gyakori cső[olyások me11szün- j ronk csak azz�I fooia!kozo,tt. 
tetésére alaposan felkészültek. hogy ��l!"'eleg,tette a ,avíta�
Különö� gonddal Yizsgálták I ra kerulo mozdonyokat. A ha
felül a !ordítókorongot és a rom ágyúkályha nem sok me
széns:r.erelőt. A műhelyek szer- lPget adott. ltppen. ezért na-
számgépei t is kijavították. gyon tartunk a téltol. 

A napokban meghozták az 
apró alkatrészeket megmun
káló kis esztergapadot. A jö
Yóben ne!l'I fog gondot okozni 
a szecepek, lencsék, orsók házi 
,.legyártása". Nemrégiben 
,,nyugdíjazták·• a kézi meg
hajtású pr6st. Uj, korszerű 
présgép vette át a .,szolgála
tot". Hamarosa.'l üzembe he
lyezik a nagy telje,ítménvü 
Jéj!knmpresszort. mely a fűtő
ház füstös levegőjét fogja ja
vítani. A tervek szerint a lég
vezet�ket bevezetik a meglew 
els:r.ívóberendczésekbe, hogy 

A békéscsabai fűtőhá:>: dol
gozói sürgős segítséget vár
nak. Elöször is rendbe kellene 
hozni a mozdonyszín tetőszer
kezetét . Helyes lenne a naey
csarnok fűtését l9, ha mással 
nem, egy kimustrált kazánnal 
megoldani. A fürdókben javí
tásra ,·ár két kazán. Eey új 
bukóüst is jól jönne a kony
hán. mivel télen megkétszere
ződik az étkezők száma. De 
ezzel meg lehetne oldani hely
ben is a teafőzést. Az elmúlt 
télen másfél kilométerről 
hordták a védőitalt. 

Nébán, Ja"aslat 

ezzel is fokozzák a gyengé" Mészáros elvtárs arról Is 
működó légkeverők teljesít 1.,\mot adott, hogy milyen 
ményét. 

1 
műszaki intézkedések gyorsl-

Mészáros István ezután még tanák az itt dolgozók téli mun
a meglevő gondokat, bajokat káját. A központi . szertárat 
sorolta fel. 1 ideje lenne közelebb hozni a 

a téltől 
fűtőházhoz. Gyakran megesik, 
hogy félnapok is eltelnek, míg 
tengelyen megérkezik a kivám 
alkatrész, anyag, ox,gen. A 
sürgős hegeszt-ési munkát 
könnyítené meg a fűtőházban 
létesítendő dissousgá'!-beren. 
dezés. Az is sokat segítene. ha 
az évek óta felszerelésre ,·áró 
aggregátort és '1.illamostűzhe
lyet üzembe helyeznék. 

A fútőház lelkes kollektívá
ja, köztük a munkában jeles
kedö nocialista brigádok de
rekasan helytállnak a terme
lésben. Szavukat adt.-lk, hogy 
a javításra kerülő mozdon�·o
kat h:itáridóre rendelk�zésre 
bocsátják. Ez a nagyszerű 
munkásgárda most azt várja 
az illetékesektől. hog)• teremt
sék meg a téli munka jobll 
feltételeit. 

F. J. 

Sínhegesztök panasza 
Sínhe�eszl.6k vagyunk, a He-

geszlö �píté.,;vezetóség dol:1'!>
zói, telephelvünk �rd állomás. 
Az úgynev<>zett „thermit", Il
letve J,özbeönté,:•'� sinhegesz,. 

téssel foglalkozunk. 
l\lunkánk rendkí�ül tűzve

szélyes. M06t mégis olyan tn• 
tézkeclést kaptunk, hogy a mát 
ötödik éve használt bakanc,:ot 
adjuk le, mert nem jár ne
künk. Szükségünk ,·olna Hor
nyák-fole tűzálló védóruhára 
is. de két év óta egyet s�m 
kaptunk. Azt mondják, cs.�;; 
importanyagból tudnának 
gyártani ilyen \'édőruhút. 

Ml úgy látjuk, nem anyag
hiányról van szó, hanem kelíő 
gondosság hiányáról. Mi két
százan nem dolgozhatunk lyu
kas lábbeliben és kJégett ruhá
ban. Jogunk van ahhoz, hogy 
egészségünk védelme érdeké
ben megkapjuk a szük�ges 
védóruházatot. 

Balogh László 
munká�véc.lclmi me,;buott 
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EHsmerés a szegedi 

rendelőintézet dolgozóinak 

A2 utóbbi időben mind 

15  év a vasutasok között 

Egy kép:sómúvészeti kiállitas ele 

eredményesebb munkát végez Képzóm,ivészeti kiáHitás l ken „ keresztül megismern.e 
Szegeden a MA V Rendelőinté- nyílik november 5-én 17 ora-

1 

bennunlcet. . • . 

APRÓSÁGOK AZ OROSZ VASUTAK TÖRTÉNETÉBŐL 

zet. Úgyszólván teljesen meg- kor az í.:szaki Járműjavító Kling és Kirchmaier muve• 
szűntek azok a panaszok, ame- Törekvés" kullúrotthonában. , szek több mint 15 éve vezetik 
lyek részben személyi terrné- Két vasuta�. �úvész, �!ing 

I a ya�utasok kö�J?;>nti képző: 
szetúek voltak. részben az in- György festomuvész es Kirch- muveszetl 1Sko��at: A hoss_zu 
tézet szúk volta következté- majer Károly szob!'ászmű- 1 évek folyamán Jonehány fia
ben adódtak. vész, szakszervezetünk Köz- tallal nemcsak megszeretteta 

Az intézet vezetőinek kez- ponti Képzőmilvészeti lsko- 1 ték az :1lk'.>!ó„művészetet, ha, 
deményezésére bővítették a lájának tanárai mutatják be 

I 
nem tenetseguket 1s k1bont1;

rendelöt és ezzel egyidejűleg, alkotó tehetségük legszebb koztatták, s ezek a fiatalok fo
javult a betegellátás is. A szín- termését. Sokszor találkoz- iskolán folytathatták tanul, 
vonal emelését szolgálja, hogy tunk már velük a hagyomá- ' mányaikat. Tanári működé, 
a rendelőintézet dolgozói rend- , nyos vasutasnap előtti sürgés- , sük s01·án ízlésre, a művésze\ 
szere& szakmai továbbkép:z.és- forgásban, amint tanítványaik szeretet�re, az_ e11;1be_r, a mu_n, 
ben vesznek részt. A helyi kiállítását rendezgették atyai ka. az elet szepse?emek fehs, 
párt- és szakszervezet poli;ikai gonddal, szeretettel. Vas- 1 merésére, !1:egértesére nev;'h 
ké1)Zésülcről ís gondoskodik. utasoknak szánt tárlattal most ték és tamtJák ma is a k�P: 

Amilwr Oroszországban az ' erős lökéseknek Yoltak kitéve I szolgálattevő a tiszt hadoná-
e1-só vasútvoJUIJ.a.kat építették, az utasok. szását jelz.ésnek vélte és gyor-
az volt a felfogás, hogy az á!- * san átállította a váltót, s a 
lomás mintegu szigetet képez- A mozdonyok füttye a la- • szerelvényt olyan foglalt vá-
zen a vágányok között. Nem kosság körében mindig =gv I gányra irányította, amelyen 
csoda, hogy il11en körülmények ' ijedelmet idézett e!ö. Ez arra egy fával megrakott tehervo
között az utasok sokszor nem indította I. Miklós cárt, hogy nat állt. A katasztrófát egy 
ludtá.Jc, ,ne lyik vonatra kell a mozdonyfüttyöt zenével he-

1 
másik katona lélekjelenléte 

jelszállniok. luettesítsék„ A mozdonu ké- hárította el. * ményéhez kis orgonát erősi- Az utazás ezután sem volt Elismeréssel, hálával gondol- jelentkeznek először. zőművészet iránt é1·deklodQ 
nak a rendelőintézetben kapot

k
t _ Nagy örömmel készü!iLnk va;

ta��kat. 
_ , ek Kife, A vasúU közlekedés őskorá- 1 tet tek. A �lauzolc fúvos_ h_a-n?- zavartalan. A verebenszki híd 

ban_ oi:oszországban igen . . szi-
1 

s�ereken e� �:bokon ki.serWíik közelében a_ v�:.1at hirtelen 
goru biztonsági rendszaba1yo- a_ orgona3ate '>t. megállott. K1derult. hogy a 

segítségre a vasutasdolgozó. közös kiállításunkra _ mon- . ..wa as.?s .. muvesz_ . 
és hozzátartozóik és arra ké- dotta beszélgetésünk alka!- Jezo esJkoz�k _a mu, a'.n�l�, 
rik az intézet dolgozóit, hogy tnával Kling Györgv festőmű- hez egesz _l_enyuket, 1;gye1;11se-, kat alkalmaz1ak. Igy például a * , pályaőr. abbeli igyekezetében, 

kocsikban a dohányzas szigo- Gróf Kleinmichel nagy ba- j hogy kitüntesse magát, zsíros továbbra i•· ilyen szorgalom- güket adJak. _ Szeren_y_segük � vész -, hiszen már 15 éve I b 1 k mal és odaadással teljesítsék é!iLnk, dolgozunk a va.�utasolc tiltja, ho�y erro e�ze Jene , 
rúan tilos volt. Ennek a szigo- 1 rátja volt a pompának és , fekeLe festékkel kente be a 
rú rendszabálynak egy alka- 1 fényűzésnek. A vasúti sze- j vágányokat, ami a vonat ki
lommal Liszt Ferenc. a hires 

l 
mélyzetnek k?-tonai külsőt i Síklásá"! i�ézte elő. Ha.Il'út kel

zenes.zerzo is áldozatul esett. igyekezett adm. '."l!nde:1 vas- 1 lett_ szorn1 � 
.
sin�kre,

. 
hogy a 

Nem tudott a tilalom1·ól, s utas hatalmas can c1me.rrel to,•abbhalada� b1ztosltsák. 

hivatásukat. 1 de ny1lv_an szeretne�. �a a 
Cserha'.ti J""'sef között, s most első a.lkttlomma vásutassag, melynek eletet el• v� mutatkozunk be közös kiállí- f · é Szeged tas' on is. sősorban akarják ki eJez s, 

SZivarra gyújtott a Carczkoe----- ellátott sisakot hordott, dere- * 
re juttatni műveikben, jobban 

- Mit láthatunk klállításu- felfigyelne alkotásaikra. He. 
kon? lyesnek tartanánk, ha ezentúl 

Szeloi vonalon. A szabálysér- j kán _rövid k�rd l�g?rt·. A �m- _A , cá� hivatalnokok 11,em 
tés olvan nagy feltünésL kel- pa es fényuzés 1ranti hobort neztek 30 szemmel a vonalak 
tett, hogy Lisztnek a rend ,r- 1 egy ízben majdnem életébe építését. Csak az angolok ta
ségen kellett tettét megma-

j 
került az egész cári családnak. pasztalata -, akwc az írek lá-

gyaráznia. A nikolajevszki vasútvonal zadását a katolUlság gyors 

A téli felké!í1:11ülé!í1 
:margójára 

Köreleg a tél. Keszthelu ál
lomáson is h idegek már a 
reg,geleik. A felvételi épü.Let 
a,l>Ja,kai belül:ról is deresed
nek. mert 11lincs f(ltés. A g�z
kazálnt még nem javítottáik 
ki, pedig igérrelk, hogy a 
nvár folyamán elvégzik a 

- Bem·u.ta.tunk 26 képet é$ több művük jutna el a szolgá-
22 szobrot, illetve kis plaszti- lati helyekre, az üzemi ebéd� 
kát _ válaszolta kérdésünkre lök falára, a kultúrotthonok

Kirchma;er Károly. _ Azért ba, az irodákba. Bizony nem 
ártana, ha több nagy állorná

csak ennyit, mert több nem sunkat díszitene egy-egy szép 
fér el a 10:rI0 méteres terem- Ki.rchmajer vasutas-szobor, 
ben. Azt szeretnénk, .ha. minél Tárlatuk, melynek sikerében 
több vasutaS' dolgozó keresné velük együtt bízunk, reméljü:k 
fel kiállításunkat, 11 művein- ez.t is elősegítL L-es 

* 
i megny�1ására 1850-ben h-ülöi:;- 1:asúti száUításával v?ltak ké· 

munkát. Néhol a tető is be-
ázik. - Ehhez csak annyit, 
hogy ez az éPillet mir..doosze 
két eszteruie.le áJll • • •  

Balatonszent(1Uörmiön eiG' 
A műszaki könyvnapokról 

A nilc,ofaje v1ozki vasútvona- vvonat erkezett a
0

cár
1
:�l, c�no- 1 p�s.2k e!fo3tani -, kés��t�e. ti 

!on az utazásban rés ztvenni I �•. a n�gyherc-gE , kel �s a I cart arra, hogy a vasutepit�s
kívánólcnak kezdetben egy cari csa_la_d más rokona_,val. be beLeegy�zzé,�. Dacara 
órával elöbb !kellett a pálya- B1_ztonsagi okokból Pétervax:ról o:ro�zország tJ?ari _elmaradott
udt>arra érkezniük. Az utas el?re áth�ly_ e2:tek _Moszkvaba I saga11alv. � 3�bbagyrendszer
a.ddit1 nem válthatott jegyet , két zászloal? katonai. �z ál�o- �• a _  Kle:,�ichelhez haison
antig a rendőrségtől kapott másokon. m:nd;n 'Válto _ _  el;itt ló nehézfefú es �pt em�e
uta-ást engedélyező felha tal- katonai orseg allt. A can va- reknek, az akJwn orosz vasut• 
ma;ást be nem mutatta a gon őrizetére külön .e:árdatisz- építők a niérnöki tudás kivá
vasút arra illetékes t isztvise- tet_ rend�ltek ki, t�ljes gár�a- 1� pé�it �lósftottá:k meg. A 
Iőjének. Azt a.z utast. a kinek 

uruf�rm,sban. � tisztnek a�- m�!a3e1:szki - , ma oktom
második csengetési.g ne m silce- , l�ndoan fl.e;vel�1e k�llet: a va- 1'.MJS:Zlct -;-, �sutvo�l meg• 

rült a vcm{Jtra felszállni, ki- ganyoka�. A f1f!veles far�sz'.ó e!'itése peldaul . e�y,.k_e ti !eg• 
�ártci:k utazásból volt, a t1s?:t hamar k1me:r!il1 es fenyesP.bb 1,,-1,esitmenuekn{<.k � az 

* 
· amikor a vonat zötyö�e elin- az orosz vasútépítés történe-

dult. kezével hadonászott, tében. 
Az utasnak a pályaudvru·on 

levett kalappal kellett állnia. 
Ennek ol)·an nagy jelentőséget 
tulajdonito• tak. hogy betartá-

hogy megő1izze egyensúlyát. A - vi -

kimustrált „E" sorozaltú '.ko- A Műsza!k.i Kooyvk!iadó o.k
csi képezi a 1aktam:Yát. Sem- tóber 21 é6 ll0\1'efflber 2-a kö
miféle fűtőbere-itleziés nincs :tött rendezte meg az idei mii
benne. A tehervo.nat<>lkan pe- naki könwnaf)Oloa.t. Ebből az 
dig m.á.- hideg vam és ha be- alkalomból. az Országos Mű
érkezneik ide a vonatkí�érók, na.ki Könwtá-r és Dok:umen
bizon:v iólesne nelcik egy � 

1 

tációs Közi,ont székházána'k 
m-ele,g,e;dés. fölrlS2lÍ!Iltjéai m(lszaki könyv-

Bognár Károl:, k;i.álilítást rendeztek. 
Tapolca A:z. idei műszaki lronyvna-

po,k azt bizonyították. hoizy a 
Műszaki Könyvkiadó helyes 
út.on jár. De erre utalnak az 
1964. éVi tervek is. 1964-ben 
15 automatizálással foala,lko
zó múvet juttat a kiadó az 
olvasóhoz. Tovább szaporodik 
az Ú!i Teclmilca sorozat köny
veinek S21áma. A többi között 
meg;in,c!ul a Korrózióvéd-elem 
című sorozat kiad-ása. - hogy 
csak néhány példát em.Jit
sünk. 

t1:��1�;{
a

�özl��:s; i:� 1 A kék vonatokon csak európaiak utazhatnak 
g.ató vigyázott. 

1 * j Dél-Afrikába n az elsö :1;,,zsú_t- 1 Be nguela 1.·asútat, a.mely a. 
Az elso \·onatok külseje is I 

vonalat 1860-ban nyit'?tták ·rhodéziai ré2öi:netet /,•óti ! 
Megtalálták József Attila_ 

!rulönös volt. Az első osziályú m eg, Durban varcsaban. össze a nyugati partvidékkel. 
rngonok kis kocsikhoz a má- , Egyébként a �,k f�lődése=Ebt1en nz afrikai. országban, 

halála körülményeinek hiteles okmányait 
s0do·ztálvúak lovas s;ekerek- egy�eesik _az a_Jrikai országo_k l'.lm_elynek �:ez.etői "'.l':1 ts erő- , Az elmúlt napokban a MAV 
hez, a harmadosztályúak pe- ást:any, �t.�!�rnek kiter mel.e- tel1es faJgy';llolő pot,tilcat_ fo!y- budapesti igazgatóságán Lázár clie delizsán,zokhoz h2sonlí- ·•et_el. mas_s.ocal,. a gyarmata- tat nalc. az ugy-ne�,e�ett kek vo- , Károly pénzügyi föelőadó irat
tottak, A negyedosztályú va- , sítok t�i:e�_nysegenek meg- naton c:sa�· eu rópcu,ak utazh�t: ,  tári selejLezés közben több 
gonok nem volia1< eeyebek. gyor_s u?asa.' aL , . . , 1 na.le. A tob_b, s�em�lyszá!lito I tízezer selejtezésre váró irat 
mint kerekekre er Ssített. rács- 1 Bar a -raSute!'it es a . terme- 00;1"t0""?1 � ker�s:ffilv,ttek a között megtalálta forradalmi 
csal körülvet1 platók. amelve-

1 

szeta�ta neh;zsegek ?71-UJ.tt sok fa3-0k szewálasztasat. A Du.r- 1 költőnk, József Attila. halálra 
ken 40 ut.asnf,· volt állóhelye. �ofk���tta! es JUigy :��tft- ; ban---Johannesburg közötti gázolásának eredeti, hiteles 
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! �  · , : vonalon, amelyet 15 és fél óra okmányait. 

, ""' • t,= ta nazasa er lal , ,. • t k k" "tt B z EJ:iben az idiíben a k=ik még dekében nem sajnálták az ál- a t tesznek meg a szemely- .-,.z _ll'a ? . ozo van.. .a a-
nem voltak ütki>zőkkel felsze- dozatot. száll!tó vonatok a színes bó- tonsza_rszo alloTtlÍL$ főnokenek 
relve. Igy ha a vonat megállt, A jelentősebb oonalak közül rüeket nem engedik be a háló- Jelentese. Ez tartali:nazza, hogy 
vagy ha a sebesség csökkent, ' első helye n ka!! említe ni a és étkezőkocstloba 19�7- , december 3-Bn: az 1284· 

A korszerű közlekedés Ausztriában 
- Az osztrák vasutak vezérigazgatójának előadása 

a Magyar Tudományos Akadémián -

· szamu vonat kerekei vetettek 
véget nagy költőnk életének. 
A szemtanúk, a vonatkísérő 
személyzet neveit is olvashat
juk ebben. Előkerült az üzlet
távirati lap is, amelyen meg
írták '  Budapestre a balaton
szárszói öngyilkosságot. 

ben. Az Osztrák Szöve-tségi 
Vasútak vontató járműveibe 
1929-ben 2,4 millió lóerő volt 
beépítve. Ez 1962-re 2,2 millió 
lóeröre csökkent. Ezzel szem
ben a vasút teljesítménye az 
1929. évi 55,7 millió vonatki
lométerről 1962-re 79,6 millió A . Magyar Tudo mányos ! ben a L'illamosítást, a diesele- vonatkilométerre növekedett. 

Az iratcsomóban van a ta
núkihallgatás jegyzőkönyve, a 
helyszínrajz, valamint az Esti 
Kurír 1937. december 5-1 szá
ma, melyben a háromhasábos 
cikk adja hírül: ,,Megdöbben
tő t ragédia játszódott le teg-

n.a.p este: József Attila, ti há
·bo1'Ú utáni magya.-r irodttlmi 
nemzedék nagy lírikusa. vonat 
alá vetette magát és meghalt. 
32 éves volt . . •  " ts azután a 
cikk a költő nyomorúságos 
·életét ,vázolja, aki kiválósága 
ellenére . is nyomorgott, éhe
zett: A költő utolsó óráiról 
megírja a cikk egyik nővé
rének üzleti levél megfogal
mazásában segít.ett. Sétára ké
szült, friss levegőt szívni, de 
halogatta, mert nem tudta le
tenni a francia verseskönyvet, 
amelyet olvasott. :t:ppen az 
,.Ultima verba." (Utolsó sza
vak) című verset idézgette, sót 
hozzálátott Iefordltásahoz is. 
Ez volt az utolsó sor, amelyet 
életében leírt: .,Elpusztult 4z 
emberi érlelem." 

A2 értékes, eddig nyilvános
ságra nem hozott iratokat át
adták a. Párttörténeti Intézet-
nek. 

Kovács János 

A már megjelent műszaki 
ki;iinyvek közül is szeretnéru.'1( 
néhányat -az - olvasó figyelmé
be ajánlani. L!yen a varga 
Jenő szerkesztésében megje
lent Vasúti Diesel-jármúvek 
üzeme és üze·mi berend.ezése, 
Váahel1/Í K-0rol11: DieseJ-mo
toros vasúti járművek. Há
mori István-Varga Jenő: A 
/1Őzmozdon11, Kerkápolu End• 
re: Vasutak pá,Lyakeresztezé• 
sei című könyve. valamint a 
Kiss László szerkeszté5ében 
megie!ent Az ál/.omásfőnök.ök 
e. kézikönyv. 

A Táncsics Könyvkiadó 
rnűszalki könyvnapi kiadvá
nyail:>ól az alábbiakra hívjuk 
fel a :figyelmet. Jancsók Fe
renc: Munkaszervezés . éi 
munka.védelem. Ez a köny. 
azt mutatja be, milyen kap
�atl>an vam, hogyan ha� 
eg:i,,nás,ra az üzem- és mun
kaszervezés, valamint a mun
kásvéde'em. Dr. Szeaö Ta
más : Honnan. miluen se(Tél11 
jár? Dr. Berénui József pe
dig Mit kapunk a béren felül 
címmel állított össze hasznos 
tájéko7i!atást. 

Akademia. Mű.szaki Tudomá- . sítést és a pályák korszerű.sí- - Az osztrák vasutak olya-n ,_1:1ok O�z_tá,ya október lö-án I síiését. A villamos- és Diesel- szakaszain - folytatta a vefeloh as.o L' , � , •  tartott az MTA i vontatás e!önyei éppugy h,asz- 7.érigazgató _ ahol a villaRoosevelt leri sloékh·i•:ína't '. not jele ,itenek a vasút üg11fe- inosvonta:tá.s bevezetése nem tcio,vasó term�bcn. Az ülé- leinek, mint magánaik a vas- ;öhet számitásta, Diesel-vonsea dr. C.:a nádi Gyö,·gy, a útnak. Az ŐBB ii!!cmosttá- tatást vettünk tervbe. 1970-ia 1<ö.:.lekedés- és post..,•,1y1 mi- sának legfőbb célja kezdettől a villamos vontató járművek ni.sz_te_r első '!"/Jettese, a MÁV fogva a gazdag vízie rőknek a számát 650 t•íl ta,noomozdonyvezengazgatoja . tar�)tt . rövid vasútiize m céljára történő fel- ra /is motorkocsira. a Diesel bevezeto eh,aua,t. Ezulan dr. has�nálása volt. Az első vontatójármú.vekét Z97j-ig 450 

Negyvenkét év a sínek menté11 
Maximilian Schantt. az Oszt- 1 1930-ig tartó _ építési sza- egységre ten·ezzii.Jc nöi:elni. Tizenkilenc éves volt, a.mi- vábbi elóléptetéshez - kitört 
rák Kö:lekedéstudományi kasz során 620 kilométert vil- kor először öltötte ma.gára a. a háború, Borivó József sze-Egye.sület eln;jke, az őBB ve- lamosítottak. Az Osztrák Szövetségi Vas- i:asutasegye nruhát, Most, hat- mélvzeti -osztályvezetőtől tud-� - · a · · A ko • .. útak éppúgy mint a többi vas- n F'l kd k '  t ke d h "� Le�19a:(I toJa . . rszern_ �oz.- A villanwsítá.s a második . .. ks 'k 1 

va . a 11amun s ·en z - tuk meg, Of/'11 a. , ... rom tisza,-
leke<les Ausztriaba n, ku,onos világháború utá.n toi:ábt foly-

ut arra tore .:i • wgy a vo- te és néhány hét múlva m•a- löki pálua.mester kö.züt 4 há.-
tek.t_ nt,c.tel az O1oztru.k Szimet- J ,,.tódott. ,·e le?· lea az "BB vi·z_ 

nóparik mellett személ·y- é$ szaki föfe/iigyeU5kénl megu ború vérzivatarában eguedül ő 
T 1 = • v teherkocsi parkját ·is korszerű d"ba. E'l ' t ,. 1 _., h - k h segt • !'sul.a aa cimmel tartott 

I 
lamosított vasútvonalainak nyug tJ . e1· e a ..,,rmaga- maruut u, nemcaa. a iva.-
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, .. jármüve kre cserélje ki. A sabb rangot, amit e/Ili erett- 1 tásához, a hazájához is. Tár-- Mi nthogy a kö=lekedési ossza "
, 

1 mete_r, a� ossz- mun.kásvonat és a helyi for- ségizett, tiszti tan.fol11a.mot sa.l n11ugatra menekültek, öt a. 
eszközük mindegyikének meg- vonalaknak 34•5 szazaleka. S galmat is a legmodernebb jár- végzett vasu.tas elérhet. sztve ma.ra.sztal.ta. Tiszalökön. i·amiak a maga e!őnyei ez_ a i-a..oút \eljes!tniényé.wk művelckel 'kívánjuk lebonyoli. Az első éveket Püspökla- Amikor 1944 -novemberében mo�dotta bevezetoil! -. az mintegy .. 70 százal1;kát, adJa. tani. dányban töltötte, majd Tisza.- bel)onultak 4 loozségbe a. szov.:: 
egészséges közlei<e 1,;.,ga:dál- Az , elkovetke�enclo eve kben A szállítási teljesítmények lök volt V�s Gyula életében jet katonák, Vass Gvula. velii.k kooasnuk csak az lehet a cél- t�t·abbt 50� .  kilométer vonal •. összeh��nlítá�ára is ism_erte- a következő állomás. Gyula. eglJ'Ütt fogott hozz,á, 4 m.egronja . hogy a ,ca,ti ási seükség- s_akasz ullamositása van tett nehany adatot az eloadó . .  bácsi - mindenki íg11 ismeri gált, fel,su,gga.tott ua.súti póle.eket a korunkban mar 0!11 tervbe vére. E progra?'1 befe- 1?37-_ben a teh_er:s,:onat! te;je- i munkahelyén -, a N1JÍreg11há- l114test hel11reií!!ítá&á.hoz. A kil,er1edt kö : ,d:edesi apoorá- ,eze�e uta�i Ausztr!ába_n _a s1tmeny,. 20 m1llio k1l'?meter zi Pályafenntartási Fönöksé- három pálva,miBteri azakaszon tuson be ;;u a legnU?gJde!őbb • t'a.<.Utt ltáiozatna.� 44 szaz_alé- volt l962-ben 29,7 mi!llo. gen talá.Zta meg igazán élet- a.z ö iránl/Ító munkája nyo• kfü:!ekedési e,zközzel elégit- ka. !e�z viilam�itva, a közle- A2 előadás a továbbiakban célját. Volt pályamester, fö- mán vált íamét használh4t6vá tesse ki anelkül, hogy egyik 

I 

k�desi_ te!JeSitmenyekn� pe- 1'<?szletesen foglalkozott a vas- pá,Lyameste·r, majd ti műszaki a. pál114. 'Va.lJ. y másik közlekedési ága-

, 

dig_ min�gy 85 szazalék?-t biz- úti pályák, hidak •?S alagutak tiszti ta.nfmya.m elvégzése Borivó elvt41'& azt m,o,u'tja., i,,,t egzisztenciájá,iak lehető- toSitJUk villamosvcmtatassal - helyzet.évei a pályaudvarok és I után műsza,kt hivatalnok. hoO" mind•" sze-rinv, közvet-tégét aazdasároi szempontból mondotta. ., .,. � az állomások ko�erúsitésé- lrezte, hog11 nagyon :soka.t keU len embe-r volt. Nem sz«,r.ved IJi,kreteg·ye. ./ , E_zután a vonóerőpark hely- vel s mindazokkal a felada- tudnia ahhoz, hogi, előbbre „rangkór.agba.n" - pedig so-;',,Jtnt a legtobb europai t,as- zetevel foglalkozott, Elmon- tokkal, amelyek az i;Lkövetke- léphessen. Gya'kcrta é;sza.ká- kan Íf1fl vtmna!k. ha. magasabb l t, az _Osztrák Szöt.'etségi Vas- dotta, hogy 1962-ben 830 gőz- zendő időben az Osztrák Szö- zott, tanult, o!va.,ott. Jelentke- beosztásba. kerülnek. Gi,,ffffleli i.S ige1i n.<tg11 eredmen11eket mozdony, 480 villamosmoz- vetségi Vasútak és a többi zett v<maltiszti tan.folyttm1'a � közül két lánya Peaten lgéro utnak . tartJa a 1:as1!t- 1 dony és 309 kúlönböző típusú ·, közlekedési ága7..at előtt áll- , elvégezte, 1,8 amikor azt hit- véd6n6. Fia bán1J,2mérnök a. ,zem modemuaiasa érdeké- ' Die,el-mozdony volt üzem- nak. 1 t.e, hog!J szabad a;;: út 4 to- borsodi 8Zén.bánvá,,uti t-röut• 

nél. Nem pan11�,7;odh11tn11k., 
vtilamennyi.en ekuedettek. 
Bezzeg. amikor ö kezdte az 
életet, kilenc testi:ére közül 
alig akadt kenyérkereső. Nem 
gondolhatott továbbtanulásra., 
nemhogy még egyetemre, 

- lgy van jól - mondja, 
a.mikor ,-övid tél órára leül
tünk vele beszélgetni. - Leg
alább az ő életük !egyen nap
.sugara.s - s mintha egy 
'könnycsepp esmanna a szeme 
sarkában. 

A „kiváló dolgozó" jelvénut 
otthon a. szobai vitrinben 15r
zi, a fa'!o,, pedta ott láthat6 
bekeretezve a.z oklevél is. .t. 
40 éves jubileumon kétezer 
forint tutalmat kapott, És e 
munka.t.ársak ma még titkol: 
meglepetéssel akarna./k búcsú: 
vennt Gyula bácsitól. akt a 42 
év alatt sokszo1' ad� példáját 
a. hií.ségnek, a. i:asutas he!1Jt• 
árlásna.k.. 



A szakszervezetek továbbra is 
felelősek a sportmozgalomért 
Az elmúlt években a sport

égyesületek több mint kéthar• 
mada a szakszervezetek köz
vetlen felügyelete alá tarto
llott. A különböző szakszer
vezeti szervek irányították, 
ellenőrizték a sportkörök 
munkájat, gazdasági tevé-
lrenységét, szervezték a baj
I!Okságokat, versenyeket. 

Most, az új sporttömegszer
vezet létrejöttével minden 
:iportkör, egyesület az MTS 
ielügyelete alá kerül. Ez ter
::nészetesen nem jelenti azt, 
;,ogy a szakszervezeteknek és 
a többi tömegszervezetnek 
l'lincs többé szerepe a sport
életben. 

Feladataink - bizonyos 
változásokkal - továbbra 

is megmaradtak. 
.I!. ,rersenyek, mérkőzések 
szervezése és lebonyolítása a 
jövőben a sportkörökre há
rul, a szakszervezetek neveléí 
feladata azonban változatla
nul megmarad. 

Még nagyobb feladatok há
rulnak a szakszervezeti bi-

zottságokra ott, ahol nem 
működik sportkör. 

A szakszervereti bizottság 
sportfelelősének a feladata 
biztosítani a sportolási lehe
tőségeket a sportszerető dol
gozók részére. Gondoskodni 
kell arról, hogy a szakszer
vezeti bizottság pénzéből jus
son a sportra is. Ez csak az 
egyik feladat. A másik, ahol 
a tárgyi és az anyagi feltéte
lek biztosíthatók, törekedni 
kell sportkör megalakítására. 

Felvetődhet az a kérdés, 
hogy azokon a munkahelye
ken, ahol nem működik sport
kör, milyen sportolási lehető
ségeket biztosítsanak a dol
gozóknak. A legismertebb és 
legkedveltebb sportágakban 
- mint például a labdarúgás, 
röplabda, sakk, teke és aszta
litenisz - üzemrészek közötti 
bajnokságokat lehet szervez
l'li. Annak sincs különösebb 
akadálya, hogy 

az üzemek egy-egy csal)ll.t• 
tal a. TS-iik által szerve
zett alapfokú bajnoksá,-
gokban vegyenek részt. 

A szakszervezeti bizottság 
sportfelelőse a versenykiírá
sok készítésénél és egyéb 
problémáknál mindenkor bi
zalommal fordulhat segítség
ért a helyi TS vezetőihez. 

A szakszervezetek a kli
lönböZŐ sportszervek, szö• 
vetségek munkájából is 

kiveszik a részüket. 
A sportkörök elnökségeiben 
például helyet kaptak a szak
szervezeti bizottságok sport
felelősei. Ugyanígy helyet 
kaptak a szakszervezetek kép
viselői valamennyi vezetö 
testületben és szakszövetség
ben is. Az MTS tanácsának 
tagjai közé 23 szakszervezeti 
sportfelelőst javasolt a SZOT 
testnevelési és sportosztálya. 

A szakszervezetek képvise
lői tehát az új sportszövetség
ben is ott lesznek, s ha fel
adatuk, szerepük el is tér az 
eddigi gyakorlattól, ugyanúgy 
a sport gazdáinak tekintik 

1 
magukat, mint az elmúlt 
években. 

Berczik veretlenül nyerte 

a Tizek-bajnokságát 

Mezőkovácsházi 
problémák 

Rendszeresen k;!írják az ered-

1963, NOVEMBER Z. 

mény.eket Mezőkovácsháza ál-
M - k mu-'·ásakade'. lomáson a versenytáblára. E - Csúcsforgalom a kisva- 1 - usza í ,.,.. 

tábláról tudtuk meg, hogy a súton. Ezekben a hetekben egy- mia. kezdte meg működüét 
múlt hónapban a kocsikihasz- mást érik a cukorrépával, ré- Debrece:n-á!loni.áson. Az a.kar
nálás@an 131,1 százalékot, a paszelettel megrakott kis sze- démia. tematikaja keretében 
kocsitartózkodásban 78,04 szá- relvények a kaposvári kes- 120 dolgozó ismerkedik a. va• 
zalékot értek el. Ez utóbbi bi- kenynyomközű vasút 84 kilo- súti személyfuvarozással. Ma
zony gyenge eredmény, méteres vonalhálózatán. A sze- gyari Istvánnak, a. debreceni 

Mi a magyarázata? - Nem relvények 19 rakodóhelyről igazga.tósli.g vezetójének ümi.e
halad kellő ütemben a takar- hordják a kaposvári cukor- pélyes megnyitója után első
mánykeverő üzem és a többi gyárbo. a cukorrépát. nek a vasúti személyfuvaroz� 
vállalat, valamint a termelő- - Atépitik a bátaszéki fűtő- szabályozásának kia.1.akttlásá
szövetkezetek részére érkező ház tönkrement tetőszerkeze- ró! és fejlődéséről kaptak. a 
szállítmányok kirakása tét. Az építés idején a csarnok- hall,ga.tók tájékoztaúÚt. 
mondják az állomás dolgozói. ban zavartalanul halad a moz- - A szolgálati vezetők a 
- Az AKOV nem tudja határ- donyok javitása. A munkála- mozgalmi szervekkel közösen 
időre lebonyolítani az áru el- t-0k a közeljövőben fejeződnek mérték fel a téli felkészülés 
szállítását. Nehezíti a munkát. be. helyzetét a váci fűtőházban. A 
hogy nincs hídmérleg és a - A kísérleti részleg foglal- tennivalókat is megbeszélték. 
nagy forgalomhoz képest már kozik a Díesel-motorok tovább-

1 

Ennel.!; nyomán az idősebb 
kevés az állomás léts7..áma. A fejlesztésével a győri Wilhelm mozdonyvezetők vállalták a 
forgalmi szolgálattevő minde- Pi.eck Vagon- és Gépgyár mo- fiatalok segítését. 
nes: jegykiadástól az árupénz-

1 

tor-gyáregységé-nét. A kísérleti 
I 

Űj 1 - - yt é •t tt k tárosi teendőkig mindent ma- eredményeket felhasználva ké- S 
-

d J'.l�vai::� más 
pi e � ga végez. szítik el a Rába-Balaton 4, zege - 0 us-a O • o_n. 

Ves.relyeztet; a fwgalmat, motorkocsi motorját. lett :" vár� !1yuga!• . ipa�': 
hogy az állomáshoz vezetó be- 1 _ . .. .. . . d 1 ,  

gyedenek fo kiszolgalo vaga• 
k""tó · t  k"- tl --1 va úti - A nyan udulo s k1rán u o nya. 

f? u oLvc enu a . s . szezonban, május 26-tól szep-palya . mellett_ i.:an: Az allom:1- tember B-ig, az idén először - Etlap a gyermekvfró
S?71 mncs felulJ�o, � ;akossa� naponta közlekroett gyorsvo- teremben. Szombathely-állotiltott helyeken 1s atJár, ami nat Miskolc és Jósvafő-Agg- máson az Uta5ellátó a gyermeksok gondot ok_oz a_z állomás�n telek között. Ez idő alatt 35 448 1 váróteremben i.s bevezette a szolgálatot tel]es5to va�ul:.so.<- utas utazott a gyorsvonaton. 

1 
kiszolgálást. Az étlapon tejes 

nak. Boldizsár Gyula , . és tojásos ételek, főzelékfélék - �elenleg !1 kilometer és hűsítő italok körott válo-hosszu vonalhálozattal rendel-
1 gathatnak az apró utasok. 

Nem lehetne 

ezen változtatni ?  
A jelenlegi rendelkezések 

szerint a megállóhelyek kiadó 

kezik a moszkvai Metró. 1 
19'70-ig 190 kilométerre növe- - _Meg_kezd�k a terme'Lést 
lik a hálózat hosszát. 

1 

az ullési. ola1kutak. Az . c,f;t 
nyert ola3 Szegeii-Rókus-allo-

- Kísérleti pályát épít- máson kerül tartá.!ykocsi.k.ba. 
te<tett a Német Szövetségi V=· . Ez a· feladat újabb felelősséget 
ta.k igazga.t�_sá-_ga. a Forcheim-

j 
ró az állo� dolgozóira. 

Bamberg k?zottf, szakaszon. _A _ Kilenc nyugdíjba v<>nuló k�e_szte_ződ_esektól mentes, ½-ét- pályafenntartási dolgozótól va.ganyu palyán 2�0 kii:omete- vettek ünnepélyes keretek köres sebességgel szagu.ldo vona.- zött búcsút a dombóvári pálya-toka.� ill.et:oo mozdonyokat fenntartási főnökségen. Mind 

őrei nem vehetik át a sze
mélyvonattal érkező poggyász
és expresszárut, tekintve, 
hogy nincs tárolási helyük. Ez 
igaz, azonban az ilyen árukat 

Három napon keresztül csak ritkán kell tárolni, ha tu-
próbalnak ki. a kilencen több mint 30 évet 

- Vasúti felüljáró építését töltöttek a vasút szolgálatában. 
kezdték meg Szajol-állomáson. 

ii!vek óta szorgalmas nevelőmunka folyik a Székesfehérvári 
::\tAV Előre ökölvívó szakosztályában. Bár a szakosztály fel
nőttgárdája jelenleg az NB 11-ben szerepel, a legjobb verseny• zök az országos bajnokságon is helytálltak, Harangozó például légsúlyban magyar bajnokságot nyert. A felvétel a Harallgozó -Fekete döntőről készült. Bii,loldalt Harangozó látható, amint 

ügyesen elhajol és balegyenest üt 
(Hemző Károly felv.) 

• op •• •• ♦4 O♦ O♦ ♦O ♦@ •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• w • 

-BIRKÓZÓINK NEM REMEKELTEK ! 

folytak a küzdelmek az asz- !ajdonosuk valamilyen okból 
talitenisz Tízek bajnokságán lemarad a s:zemélyvonatról, 
a Nemzeti Sportcsarnokban. amellyel az árut elküldték. 

Más esetekben az utas a vo
A bajnokságon Berczik és nat érkezése után megy cso
Holló a Vasútépítök vá!"oga- magjáért. Elófordulhat. hogy a 
tott versenyzői is indultak. vonat·  félperces tartózkodása 
Rózsás betegsége miatt ma- fa;�nzn:��i: 

a
;;j�n,

ho
�iv� radt távol. A háromnapos csak a �zerelvény végében 

versenysorozaton Berczik ki- kaphatott helyet. Ilyen esetek
túnó játékkal, veretlenül ben nem ér oda a poggyász 
nyerte a bajnokságot. Holló átvételéhez, amit a jelenlegi 
a negyedik helyen végzett. rendelkezés alapján el kell 
Kül" ·· heves küzdelem vinni · a következő állomásig. onosen . . . De mit ér ezzel az utas, aki a alak�_lt __ ki Bercz�k és Pigni�z- gyermekkocsit, vagy kerékp:.\rt ky korott. Berczik ezt a mer- meghatárO'Zott megállóhelyen 
'kőrest is megnyerte. Ezzel a cfmére adta fel és várnia kell, 
győzelmével hatodszor nyerte 

I amíg azt egy rr,-l
<;
ik vonat vi_sz

el a Tízek bajnoka címet. szahozza. Bódogh Mlhaly 

Balesetet előzött meg 

egy étkezőko�si szakácsa 

Jelenleg a földmunkákat vég-
zik. A pályát áthidaló vabeton
szerk=te'k felállításához a jö
vő évben fognak hozzá. 

- 4000 lóerós Diesel-moz
dony. A Német Szövetségi Va
sútak az év első felében kísér
leteket folytattak a Henschel 
Művekben gyártott V-230 
jélzésú 4000 lóerős Diesel hid
raulikus mozdony prototípusá
val. A mor:dony a személyfor
galomban 150. a teherfor
galomban pedig 100 km/óra 
sebességgel üzemelhetó. 

Megliérde1:s1:süh 

11 szegedi igazgatóság ellenőr
ző fóorvosát, hogy mi índitot
ta akkor, amikor lemondta a 
rendelőintézet részére biztosi-
tott plusz 1 orvosi órát? 

A Nemzeti Sportcsarnokban Hajdú (DVSC), középsúlyban pe- A közelmú1tban töl'!lént. A 1 ka.t éri. A szakács bocsánatot �en: hisszük, hogy ne lenne 

A szerkesztőség üzeni 

Boldizs� Gyula Beké�csaba, 
Bognár Kár'JlY Tapolca, Tótka Ká„ 
roly, Sziládi Sándor, Mo�oni Ist
ván, Cserháti Józser. dr. Bánk
íalvy Gyula Szeged. Bódogh llll· 
hély Dombóvlir, Balogh László 
et-d, Kiss Lajos Alsóörs, Pintér 
Lalo• Vácrátót, KiH János Deb
recen: Leveleiket lapunk anyagá
hoz :telhasznál1 uk. 

Fold István Budapest : A baleseti 
veszélyről szóló levelét illt.!tékes· 
hcz továbbítottuk. 

Czété.nyl pm. Szolnok: \"e-rse 
közlésre nem alkalmas, 

G. Kovácsi Trunás K.isktinhalas: 
Levelét illetékeshez tovább1tot„ 
tuk. 

LAKÁSCSERE 

- Ekseréluém 2 szoba ös�zkom,,
fortos, kertes l\IA Y szolgalati la• 
kusomat tanácsi I 5zoba Ös..:,zkom� 
fot1.osért. Eberne. Bp. X., MAV
\elep 16. "E:rdekl6dnl bármikor. 

����t 
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�z1goi;,� 
k

:��!d:.
e

� �JY:,,
in

��zetl����z/vai'��� Dé1i pályaudvarról Gyékénye- l kért a motorvezetótól, amiért szukseg arra, hogy a vamta.s 
;.ötötttogású felnótb egyéni blr- napos magyar bsinokságon nem sig közlekedő 1008-as számú meghúzta a vész.f�et. A mo- 1 dolgozók egészségének helyre
�6

Jfot:':in
;2�

,
:-;t 

n
:

né
;e;:����k';;t remekeltek a vasutas birkózók. gyorsvonat étkezo7mcsijában, a torvezetó ezt termeszetesen el- állítása érdekében ezt az időt 

akik mindkét fogásnemben 1n- is M
i
m.:::��;: ;�U:,.

k
a; :��:iJ

á
•é�e� konyhában dolgozott Buchmül- hárította, és nagyon helyes�- is felhasználják. go';u���

ex 

;1��'."'
ta.

;:_�gi:t;.?;� dultak. Nehéz dolga volt a váltó- ken át tartó vasutas hegemónia? ler Ágoston szakács. 90 km-es te a szakács gyors cselekvését. Bp. IX.. 7-1arlcusovszky u. 6. súlyú szegedi Kovácsnak is. ak1 Az eredmények arTa enge<!nek sebességgel robogott a vonat, A l=kadit alkatrészek --------- _vagy Ferencnlros állomás segéd-
:�ft. 

a 
S�a�Icli�;rs

o
;an ··t1r..,��= �g

v
�iti:�

n
l;,:�

g
;oif�iy�; :�t amiikor gyanús zajt hallott és ugyanis a legközelebbi útátjá- hivatal. Te!: 36-89. 

sen . szerepelt. Kötöttfogásban nokság, amelyen ne játszottak tneifüúzta a vészféket. rónál vagy váltónáil elakad-
, 

A Hivatalos Lapból - Kö1lemény. A Vasúti Hírlap azonban súlycso1>0rtlában baj- ,·oJru, döntő szerepet a vasutas Amikor a vonat megállt, hattaik ,�olna, súlyos balesetet 1944. évi 19--20 számúnak n-,.,g-nol<ságot nyert. RaJ>a kivfil Rez- birkózók. Versenyzőink .-,:Int.e láttuk hog a 205 sza'mu· ét- okozva.v A Htvabalos Lapból a szakszer- kü_ldéséért. amennyiben Gál• riak nyert még bajnokságot sz.a- minden .súlycsoportban ott voll!ak , Y · Na.gytété 0. • d állo- 1 Maté Jánosról Irt cikk benne bád.iógésban. ncMzsúlyú birkó- a legjobbak között. Ma viszont kerokocsinak súlyos hibája ny- lOS vezeti bizottságok és a dol�ozók aJel \• 200 forintot felaJán-zónk kötö'.tfogásban már nem egyetlen szakosztály sem rendel- van: rugótörés történt és a másra lépésbe:1 haladva _kel- ;.fie�\mébe ajánljuk a követke- ;:;�� �1in'ia,ok: Fén1·es Kálmán ��
�

lt
Íc

: 
n
v:,�:.ta;'_

1
�:��ró: l�

e
��� kezik ütőképes. felnőtt gárdával. forgóalváz néhány alkatrésze lett _bev�tat°:1 a sze;elvenyt. CO. számból: 118 359 1963_ I/3_ A. �����•i;,az��tó, Debrecen, Thomu 

zettek között. Pehelysúlyban - le - már csa.knem a; vasbetonalja� Az etkezokoes1t a segélymenet Pusz'.aszabolcson fútöházfőnök- · · 
---------------------------- megérkezéséig meg sem lehe- ség szervezése. ____________ _ 

„Ne igyekezz többet keresel!" 
tett mozdítani, mert a lesza- 123 658/1963. t/4. e. Blztos!tásba 
kadt alkatrészek már a pályát bevont személyek után nyugdíj- MAGVAR VASUTAS 
szántották. 1 Járulék, illetőleg Jövedelemadó F"eJelős szerkesztő: Gulyás Jáno• 

A szerelvény u,ta.sai és a vo-
l 

fizebés
':: F"elelOs kiadó: szabó ,._,,tal 

na.tkísérő személyzet ezúton � v;;�t�
o

, �:!im�!�tt�Íc ésTé
���"i� Budape�;

e
��•������r u. 41 köszöni a szakács gyors es 

! 

látottak arcképes lgazol,•únyának Telefon: város-!: 424-184. 
határozott feilépését amely- érvényesítése az 1964. évre. üzemi: 39-77 
lyel megelőzte a baÍesetet, tz. szá.mb�l: 12'. 671/1963. _ t/J.. c. 

l 
l'er:Jesztl: a Néoszava Lapkiadó 

� • - A Felsőfoku Vasutforgalm1 Tech- Vállalat Molnar ,... vád, nikum levelező tagozatára vonat- Budapest Vll.. Ral«'>cZJ 1lt Sf 
Budapest kozó tudnivalók, Szikra !.apnyomda 

•Pusztaszabo-lcso11 ismét ön• 

i 

ket kell száL!ítani, ami na-
I 

mer vállalni. Azt mondja, ar
álló fűtőházf5nökség alakult. gyobb felelőséggel jár. Tehát ra még nem érzi ma.gát al
A:l. újjászervezett főr.c�ség 19 a legjob� személyzetet kell kalma.snak. 411-380-�s gép�
mozdonnyal dolgozik. Teher- beosztani a személyvonatok-

, 
vel tehervonatokat visz. Ju

és személyV0;natokat egyaránt 
I 

hoz. liusban kapott 745 forint ki-
továbbítanak. RendkíVül sok Mondják is : ,,Ablakos" vo- lométerpénzt, 628 forint szén- , • • .� • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • , , • , • • • • • • • , • • • • , , • • • • • • • , • 1 • , , • • • • most a dolog. A mozdonysze- natot vinni rangos dolog . . .  

1 

jutalékot és 775 forint túl-
mélirzet tengelyen töltött S mit jelent ezenkívül? súly prémiumot. összesen te
munkaideje havonta átlag - Csak hátrányt - foly- hát 2148 forintra rú.got a pré-
260-270 óra, de soluin 300 tatta Czira Ferenc, elénk rak-

1 
miuma. 

óránál js többet teljesítenek. va néhány kimutatást a sze- A kimutatásból jól megfi
Az Sszi csúcsforgalomban mély- és tehervonati sze- gyelhető az a 800-1000 forin
mégjs jói megálliák a helyű- mélyzet június havi prémiu- 1 tos különbség, amennyivel 
ket mairól. - Itt �•an például , kevesebbet tudnak keresni a 

A futóház ,·ezetóje. Czira Csatári Ferenc k.'ivál.6 dolga- \ személyvonatos mozdonyve-
Ferel'c szóv::tett egv elgondol• zó, az egyik legjobb moz- zetők. A tengelyen töltött 
koz!atri T)roh'�m,ót . " ' donyvezetó. 302-606-os gépé- órák száma nem mutat lénye-

MozdoÍ1yszemélyzetiink v�! sz�mélyi:onatokat továb- '
I 
ges k�lön?s.�get. Mintha . i!t 

egyik része 302-es gépekkel bit. Tbbb mmt 10 éve moz- arra osztonozne a prem1za
sum.élyvon.a lokat továbbít, a donyvezető. Alapkeresetén 

! 
lás: , ,Ne igyekezz - többet 

többiek H l-es mo.zdonyokkal felül júliu�ban _kapo�t 814 fo- keresel!" trth_ető, ha a fi_�t:31 
teherszerelt-ényeket vontat- rint kilométerpenzt es 530 fo- 1 mozdonyvezetok nem 1s torik 
nak. A gyakorlottabb, na- rint szénjutalékot. Ez össze- '

j 

magukat a személyvonatok • 
gyobb szaktudású mozdony- sen 1344 ,to'"!-n_t. A személl!vo- után. Beérik a lass�b� vonat-

1 

vezetőink L'iszik a szemé!yi::o- natosok.nal o erte él a !eg3obb tal s a nagyobb premmmmal. 
natokat. Köztudott dolog. eredményt. Ezen a kímutatá- Szerény fiatalemberek . . .  
hogy a személyvonatoknál son nézze csak Kiss József Mi is szerényen csak azt 
nehezebb a menettend betar- mozdonyvezető prémiumát. szeretnénk megkérdezni az 
tása, pontosan kell megállni I Mindössze három ét•e vizsgá- illetékesektől: rendjén van-e 
a kijelölt helyeken, embere- zott. Személyi•op.atot nem is ez így? (Lőrincz) 

FORMÁLIS 2RTEKEZLET VELK.f.SZOLfs A TtLRE 

ó 14
.\ =- .  

Hoz:ászólas nem lévén, termelési tanács· - Remélem zord telünk lesz és akkor minden 
kozásunkat berekesztem. hiányosságot ráfoghatunk . . .  

(Pusztai Pál rajzai) 



VILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK. ! 
,,Hisp11nia, Hisp11ni11 - Sp11n.rolorszá/ 19,10-1963 ... 

Kiállítás a spanyol nép harcairól 

A spanyol szolidaritási bi- állítást Erdei Ferenc, a Ma• 
1 

kiállítás azt az ember feletti 
zottság reildezésében novem-

1 

gyar Tudományos Ak.:.démla ba.rcot, mel� et a spanyol kom
ber 4-én „Hispanla, Hispania fótitkára nyit-0Ua, meg. munist:ik magukra; vállaltak a 
- Spanyolország 1930-1963„ A gondos munká,·al össze- , tasi�zta Franco-rendszer el
címmel kiállítás nyílt az állitott dokumentumoi. hhen 

l 
len. 

OKISZ Népköztársaság titján I mutatják a spanyol nép éle- (l\lTI Foto Bartal Fereno 
le,·ó kiállító termében. A ki- 1 tét, harcait. Jól szemlélteti a feh·.) 

A S Z E RV E Z E T T  V A S U T A S  D O L G O Z Ó K  L A PJ A  

Vll. tVFOLYAl\1, 22 SZ.Al\l Ára 40 fillér 1963. , 'OVEMBER IS 

��A párt számÍt a �as utasok 
szorgalmas munkájára·· 

BRLTlÓ JÁ.'VOS EL VTÁRS LÁTOGATÁSA A FERE1YCl1„ÍROSI CSO.'JIÓPO,, TON 

Brutyó J�rws . elv:társ • .  �z I Gergely szb-titká.r ka!au2l0lá- ' lésének előkészületeit. Brutyó MSZMP_ Politikai Bizottsaga- sával megtekintette a forga- elvtárs megjegyezte: 
na.k :agJa, a _SUl;kszerv!zete_k lomirányító műszaki berende- j _ Túlságosan lassú a szén-Orszagos_ Tanacsanak fohtka- 1 z.éseket. A for�almi irodál>3;11 szerelés gépesítésének a meg-ra Szabo Antalnak, a vasuta- lezaJlott barati beszélgetés I oldása · · 
sok szakszervezete fótitkárá- után u' tb f "t"-'-á f 1 • • • , · A gepesltes mcggyor-

. , , an a u '-'" z e e. a sttasara nagyobb gondot kell oak és Toth Istvannak, az vendégek felkeresték az álio-
1 

t d 't 
MSZMP IX. kerületi Pártbi- más vonatkísérói részére épü-

or 1 
am

. 
zottság első titkárának kísé- ló 720 személyes öltöző és 

r::, retében egés�apo_s látogatást mosdó építkezését. L.!J tett a ferencvaros1 csomópon
ton. 

A vendégeket Vágó Mátyás, 
az MSZMP Csomóponti Párt
bizottságának titkára tájékoz
tatta a csomópont gazdasági és 
politikai életéről. A tájékoz
tató után több mint 4 órán át 
járták a látogatók a csomó
pont különböző szolgálati he
b·eit. 

1 A guritódombon munka köz
ben szemlélték meg a vendé

Mit tartalmaz a magyar-csehszlovák vasuti egyezmény 

A fútóházban Stiglmayer gek a gurítás biztonságát. A 
Mihály fútőházfőnök és Hu- , SZC�' fótit.kára a látottak 
szár József, a szakszervezeti alapján dicsérte a munka szer
bnottság titkára fogadta a vezettségét. A gurítóbl>I a fú
vendégeket. A fűtőház veze- tóház Május 1. laktanyájának 
tői beszámoltak a növekvő te!- megtekintéséhez vezetett az 
jesftményekról. Elmondották, út. Ott baráts!igosan elbeszél
hogy az utóbbi hetekben a gettek a vendégek a takarító-
mozdonyszolgálatra fordított nőkkel és a pihenő dolgozók- Lindner Józsd ve:::€:·igazgafó helyettes nyifotkozata 
szervező munka eredménye- kal. Távo7..óban Brutvó elv-
ké_nt  a gépre .várá�kna_k társ megdicsérte a tisztaságot. J A Magyar �épköztá1:sa_ság / A darab�rus _ _  raktári vágá• 1 szüksé_gl�ti �ona! _ _ átvéte• 

Az út elsó állomása a pá- mu�tegy 60-_?0 sza_z_alékat SI- a rendet. s elismerően szólt és a Csehszloval, . Szo1;ial!_sta nyak problemáJaval _is foglal-
1 

let 1s _b,ztos,tJ_ak. . 
lyafenntartási főnökség 11-es kerult megszuntetniuk. arról a fegyelmezett, lelkiis- I{öztársaság kormanykuldott- koztunk a megbeszelésen. A A brat1-Sla1:a1 csomopont at-. 
pályamesteri szakaszának Ezután Brutyó elvtárs Ko- meretes munkáról, amit Iá- ségeinek tárgyalása ercdmé- csehszlovák elvtársak meg- építéséból adódó nehézségek 
munkásszállása volt. Brutyó vács III. János mozdooyveze- tott. nyeként a két ország kölcsönös ígérték, hogy amint az új vá- miatt ezt a hetedik Yonatot 
elvtárs megtekintette a háló- tővel és Szityi,án. Sárn'lorral ,·asúti forgalmát szabályozó gányok műszaki átadása meg- Komarnon keresztül kérik a 

lermeket. majd elbeszélgetett I váltott néhány szót munkaide-
� 

egyezmény jött létre. történik MA V-tól. 
a szakas7.kezelő pályamester- I jükről, a mozdonyok állapotá- l.!;.J Az egyezményt a Magyar a darabárus kocsikd kiál- A kisebb forgalmú határ-
rel és a múhelybizottság tit- ró!, egy-egy szolgálati út ide- Népköztársaság kormánya lítják a MAV raktári vá- állomások közül Bánréve és 
kárával. ll:rdeklódött a szállás- 1 jéről. a vonatok vonali ácsor- A Központi Szert.áron átha- nevében dr. Csanádi György, gányára ellenőrzés vé- Lenartovce, valamint Hidvég-
hely ellátottsága. a pályamun- 1 gásáról és egyéb problémák- l�dv� - a raktárak megte- a közlekedés- és postaügyi gett. ardó és Turna nad Bodvou 
kások kereseti lehetősége és \ ró!, kintese után - Brutyó elvt.-\rs miniszter első helyettese, a átmenetben került szoba a 
teljesítménye ir�nt. Brutyó A tat&ází s?.ertár szént.e- kíséreté"l:el együtt a ferenc- MAY vezérigazgatója, a Cseh- l Ugyancsak ígéretet kaptunk személyforgalom feh-étele. 
el;'társ ezu.!.án Y.'ft>arhe1.yi I�t- 1 r� megtekintették a s-;éntáro-

1 
vá;<>si _v�suta��k- Novembe 7. szlovák Szocialista Köztárs�- • ar,r�. ??gy a m_eg�p!tésre ke- ��nré1:e vol!Jlt�ozásába� a,: 

i,an állomásfonok és Szasz !ast, a mozdonyok szenszere- M1;1,•elódes1 Hazanak klubter- ság kormánya nevében pedig 

I 

rulo UJ felvételi epuletben a uJ menetrend eletbe1epesélg 

Brutyó elviárs és kísérek, útban a curiió felé 

meben találkozott a szolgála+i Ma tej Tichy kö7Jekedésügyi MAY részére kért három he- mindket részról megtcs. zük a 
helyek. a mozgalmi szervek miniszterhelyettes írta alá. Az lyiséget biztosítják. Ezzel meg- szükséges intézkedést Turna 
vezetőivel és több élenjáró aláíráson jelen volt Kossa Ist- , oldást nyer a vonatok átadá- nad Bodvouban egyelore prob
dolgozóval. Ott beszélgetés ke- rán közlekedés- és postaügyi · sát és átvételét. valamint a lémát okoz a csehszlovák ha
retében mondotta el a látoga- miniszter, Frantisek Pisek, a személyszállító és TEEM vo- társzervek elhelyezése. 
tás tapasztalatait. tanulságait. Csehszlovák Szocialista Köz- 1 

natok műszaki ellenórzését Említést érdemel még az a 
Bevezetőjében a növe-kvő társaság magyarországi nagy- végző magyar vasutasok he- megállapodás is, mely szerint 

teljesítményekről szólt Fel- követe. valamint az érdekelt lyiségproblémája. a MAV és a CSD a jövő-
i hívta a figyelmet. hogy a szál- minisztériumok képviselői. Közismert az is, hogy a RaJ- ben 
j lítási feladatok á.Jlandóan nő- - Mit tartalmaz a két ba- ka-Rusovce átmenetben kölcsönösen kicseréli ta,.. 

nek. a va<rutasokra az elkö- ráti állam között létrejött rendkívüli módon megerősö- pasztalatait a·z elekuoni-
1 vetkezendő időben is nagy t•asúti egyezmény? - Erre a dött a tranzit-forgalom. Eddig kus számítógépeknek a 

feladatok hárulnak. Hanirsú- kérdésre két-tünk választ gyakran voltak olyan idősza- va�útüzem szervezése cél-
lyozta. hogy a párt a iövóben Lindner József vezérigazga- kok, amikor a CSD nem tudta Jából tör_tén� l�gjo�b fel-
is S7.ámít a vasút minden do!- tóhelyettestól, aki a MAY ré- a jelentkező elegymennyisé- hasznalásat 1lletoen. 
gozójának lelkes. odaadó mun- széről mindkét napon részt get fogadni Az át\·ételt csu- Mindkét vasút párhuzamosan 
k,í iára. A tervezésről és be- vett a megbeszélésen. pán napi öt vonatra korlátoz- megkezdte már a vonatközle-

• ruház:ísról szólva. megállaoí- - Erre a megbeszélésre -a ták. A most megkötött egyez- kedési terv programozását a 
totta. ho,tv a beruház,�si ös. ie- két ország közötti vasútforga- mény értelmében számítógépek segítségével. Ez 
1teket meg mindig nem mei::- lom továbbjavitása érdekében a tapasztalatcsere minden 
felelően hasrnálják fel. Még került sor _ mondotta beve- november 15-töl hat pár bizonnyal hasznos lesz mind-
ma is hosszú eirv-egy építke- zetöjében Lindner elvtárs. - rendes. az 196-1-65. évi I két fél részére - fejezte be 
7.és kivitelen\si ideje. Erről ta- A megnövekedett forgalom új menetrend életbelépé- nyilatkozatát Lindner elvtárs. 
mísk<'dik a csomóponton a fú- 7.avartalan lebonyolítása már sétőt pedig egy to, ábbl (vf.J 
t őh�7i motor•z·n és a vonat- nemcsak Sturovóban, hanem 
ltísérók öltöző-mosdójának több kisebb határállomáson is 
építése is. problémát okoz. Sturouóban 1964.  január l-től rendezik A szocialista brigádokkal .Ss például a CSD a közös határ-

' a vezetőkkel folvtRtott beszél- állomás létrejöttével nem tud 
f k f • f , , �etés tapasztalatait a követ- több vállalt kötelezettségé- 0 V•aSU 050 IZe esef 

)<-o7.iJ<éo= /ks?"-""'nP Brutvó nek eleget tenni. A MAY ré- La _,_. 
eh'társ· a dolaozóknak a moz- szére junius 10-e óta egyálta- . p,...,-,l;'. utan, nov_e1!'bi:_r tekezletére. ahol hlvataloslUl 

Vasárnap is dolgoznak Társadalmi munka talmi munkát'a1 kell meqala- állapodás ertelmében 

oolomlJ"an való réswi>tel"'t lel- , lán nem végeznek e:cgyrende- 15-e? kerult s�r a Vasuti fo- bejelentették, hogy 1964. ja
l 1ce'lf'dé•P! 4 ferenrt-áro<i 'rso-

\ 

Eési munkát, a vonatokat ren- i 
os�a!yon a part: szaks�en.:e- nuár l-én sor kerül a ,·asuta

móoonton is oonrlo•ttbb tor- dezés nélkül adják át. A meg- zeh es szak, onal, .-ezeiok er- S-Ok fizelfsének rendezését-e. 

a Gellérthegyen 
I pozni. a �IA V re�delk�z�ére b�-

Októberben iS jól teljesítet- 1 Az e,::észnopos látogatás a I csatoH negy 1ranyvága- AT�nirnn Ánw 11 1-n#i fn llrncr7iilncr 
ték tervüket Kazincbarcika ál- Fővárosunkat nagyon megvi- 1 késő délutáni órákban szi"l-é- n�on _kh-ül további két l t ayu r;uUt;, lt'h lt'J/l r;,JLJIÍIUiJ 
lomás dolgozói. A kocsitartóz- 6elte a háború. Társadalmi lyes, baráti hangulatban é11 irany,·agányt létesít-enek. A !él, az azwl együt tjárú gyedik negyedévben még 2' 
kodásban 108,3, a kocsikihasz- összefogással is arra törek- véget. l Ezek megépítésére azonban ltöd. ólmos csó. hó!úYás meg- ezer tonna áruszállitú ·i Jen.a-
nálásban 101 .7 százalékos ered- . szün,k, hogy b-zebbé tegyük Bu-

j
' Kovács János I csak jövőre kerül sor. . annyi nehczségct jelent a vas- radást kell pótolnia igazgató-

ményt �tek el. . . . 
1 

dapestet. ______________ : út számára. A zord időjárás ságunknak és a felemelt ter-
. Az 6s2: forg_alom ideJen Ka- A Keleti pályaudvar vona,t- j okozta akadályok elhúritása ,·et is teljesíteni akarjuk. 

7mcbarc1kán '.IS na�on meg- kísérői már többször bebizo- · tetemes többletfeladatot je- [lyen r.agy feladatok közepet-
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� �l}f!;!;�; vasárnap is hordjá� · az árut. :i:t��tszö�

is
::s�t :ett'Jt; 1 állomásokon el kell kerülni a 

R:3ktárunk nem tudJ_'.1 befo�ad- lágymányosi vásárráros épi- l A szeptemberi narzy esőzések nlszter el o helyettese a MA V I A téli felkészule.ssel kapcsa- Toocsitárolast. Gondoskodni 
ni a renget�g kuld_emenyt. tésében. Augusztusban és ok- · következtében lezúduló víztö- vezé111tazgatója rövid beszédé- 1 latban a szegedi igazgatóság kE'JI a gyors hóeltakarításról 
Ezen, a ryehézi:e�en seg!tene-k a tóberben a Gellértheo?Jen léte- • meg súlyosan meg.rongált.a a ben a swkvezetés és a moz- J intézkedési tercet dolgozott ki, a síkos utak felhin'.éséről. A 
uál!!tma"?yoza s� s=olgalat ,  do_l- sülő jubileumi park építésé- 1 vasúti pályákat. Különösen galmi sze,,·ek nevében megkö- és küldött meg a végrehaj•ó múlt télen sok bajt okozott a 
gozot, aktk r9-s�rnap is �:ep�_k l:en vettünk részt. Augusztus- n::.gy károk keletkeztek o Bu- szönte a pályaépítők jó mun- szolgálatnak. Az tnté,kcdési váltók lefa_<!yása. Az n,·en aka„ házhozsz�l1,tást. Kulonos oan a tervezett 36 helyett 87 dapest-Újszász közötti vúna- káját. Han:;sülyozta. hogy terv 57,ámos fontos teendőre dályok elhárítására is fel ke�I 
gondot forditanak a gvor�_á- o"-tóberben 20 helyett 40 ön� Ion, valamint Pécel térségében. azokban a napokban a két fő- hívja fel a figypJmet : k�szülni A s1abadban dolgo-
rukra és a gyorsan romló kul- kéntes társadalmi munkásunk A károk helyreállítása érdeké- vonalon rendkívüli feladatokat _ . zokat el kell látnunk meleg 
deményekre. . . , vett részt a park építésében. ben megfeszített munkát ,·é- kellett megoldani a forgalom _El_so_:;orban arr�l szol,  �og�: f ruházattal és melegító itallal 

Szorgalmas munka1áert N h , 
1 

,
1 t k t • geztek a pályamunkások. gyors helyreállítása érdeké- lculonos !1°nd0t �el! f0rd•ta�• Gondo!-kodni kell a szolgálati 

megérdemli a dícséretet Bakos e ez szo ga a un u an 
A ált 1 k h I ben. a do.lgozol, oktatasára: A si- helyek és a személyvonatok 

László i:\rntkPZelő és munka- 1 :1em sajnál.tu.k a pihen� megrong von� a e Y: kossa váló pálva. a köd foko- 1  mcaf l 1 - r-t ·  · ·öl · tá Tóth János h ' zen v _ időt. hogy szeretett fővárosunk reállftásaban k1emelkcdo A miniszterhelyettes elvtárs zott figyelmet követel meg IMt'.; ek o
d .

u_ eset .. 1�- -� 
á
rsa . lh é .. k' t 

1
� · f 1 .

8
1 1 hazai és külföldi látogatóiból munkát Yégzett dolgozókat no- beszóde befejezése után az El- • d d 1 • tól él .· n "7 ·e es, tel"V'.mK ,.,,szle-

& rnao1 P en su e is e a - . ..
bb 1 ·  . t ált b 5-é V 

. . F - -ki T . .b " 
mm en o gozo a szem ) i lesen f<>lsorolj·1 a tennivaló-

d0zz�k a S?állításí fPladat'lk �,�g to e 1smeres v • ron ,;em er n a asutt oosz- no . �nacs_ neve en . n.0':"- 1 és az üzemi balesetek elkmi- , kat. F:zek ' ,-�grehajtásától 
ellátása 6rdek4h-.:,n , 1. tály kistanácstermében kitün- mányk1tuntetes��et, ma_J_d m1-

j 
lése érdekében. m11g_ milven erenménm·el 

Behán RÓ'.l'-a Varga István tették. Dr. Csanádt György, a nlnter1 és vezengazgató1 d1- A forgalmat a tél folyamán turlfu� majd feh·ennl a küz-
Kazincbarcika jegy,·izsgáló I kóziekedes- és postaügyi mi- cséretekel adott át. ti; bizto�itanunk kell. A ne- delmet a zord időjárá� al. 
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VA S U TA S O K H O Z  S Z Ó. L N A K  

A K É P Z Ő M Ű V É S Z ET N Y E LV É N  

BIZAl( O D Ó  HANGULAT 
Budapest-Dunapart teherpályaudvaron 

November 5-én délután az
! 

pein a formák kissé elmQSÓd-
1

„Anya gye·rmekével" címfi 
Észa.ki Jármüjavltó „Törek- nak, helyettük a színe:� össz� gips� 1�1intázata �aládias mt;• 
vés" kuitúrotthoruíban ünne- 1 hangja, h�gul:ita. szo,

'.. !e5:71 1:gsege".'el ragadJ"."11:�g a ne
pélyes keretek közötl n..vitot- , élővé. maiva kepeit. Kulono- 1 zot. .,D,szkoszdobo -1aból ele
Lák meg Kling György festő-- sen jól megfigyelhető ez :·�o-

1 

v1;m erő __ arad, 1:GIT.l�t a moz-
múvész és Kirchmajer Károly I vácsmúheJ.y" című kepen, ga lendülete fesz.iti. 

Örülünk, hogy január 1- nek kocsikieresztés esetén 1 a szállítmányozás és a raktár szobrászművesz alkotásainak 
I 

amelyen a színek belsó i�ása A �nerés': kísérl�tezés is Jel-
'<it sor kerül g. vasutasok fize- villamos- és autókaravánokat , mintegy 30 dolgozójának kiállítását, amely ., 15 év  a. ,:a- a valóságos kovác,muhely 

1

. lemzo K1rchmaJer Karoly 
tésének rendezésére - mond- kell megáilitani. . T_?bbször elő-

1 
mindössze �t .. t_usolórózsája sutasok között" címet viseli. , hangulatát idézi fel a néző-- mű_ ·ésrel:ért;. . Meggondo�t8:1, Ja l.Ae1.ny Imre üzemgazdász, fordult, hogy m1kozben a vas- van, a ketto kozul az e�ik A kiállításnak valóban külö- ben. Az olyan nehéz és f.á- , talan kissé tulzottan mersea Budapest-Dunapart teher- útőr az úttest közepén állva több mint egy hónapja rossz. nös jelentősénet ad, hogy e radtságos munkában, mint a I kelten teszi ezt. Fő ereje a pályaudvar szakszervezeti bi- igyekezett helyet biztosítani a ! Két éve ígérgetik. hogy _fel- két művész "' a magamó<lján 

l 
kazánjavítás, is 11;eglátja :3 ) megjele1_1ít� készség - bátzottságának tagja. - Dolgozó- pályaudvarról kikanyarodó újítják az elavult mosdohe- élethivatásnak tekinti a va- szépet, azt, ami vaszonra ki· rabban 1s elheLne ezzel. Olyan inka.t már jó ideje fogla.Zkoz- tehergépkocsik zámára, akadt lyiséget. . sútat. vánkozi.k. Csendéletei költfü aikotásokra gondolunk i� 

tatja ez a kérdés. néhány vakmero vezető, aki - Minden_ h_onap�� tar- Nemcsak Gulyas János elv- alkotások. s megláttatjá� m0t a .. .,Tanácsköztár�ag 
Bizalmiak társaságában megállás nélkül tovább haj- tunk biuzlmi- es bngadvez�- t . . ak kultú 

evelési- és I hogy számára törvény a SGI- gyozeLme- , amelyet . vazla1 
illők az állomás kultúrtermé- tott. Kerti János is volt már tői értekezleteket - mond_ia ars

� 'tál nik rn ve ető"ének I nek harmóniája. A táj,képek· gyanánt mutat be, pedig a mű ben. Bólogatnak, egyetértenek olyan helyzetben, hogy ha fél- Rétiné. - Sok vitá-s kérdest spoi 0��- Y� v "ból z ér/esül- ben a festő mint városi om- küejező ereje megérné az a hallottakkal. Örülnek és re nem ugrik, egy motorke- megbeszélünk ott, és a szak- �le�r o , -�a 
ru_ ünnepség ber nyilatko

0

zik meg. E képek igényesebb kidolgozást. 
derűlátóbban tekintenek a ja- rékpár elgázolja. Itt szinte vonaU vezetőség igyekszik a � t .. �iro

h 
az 

, _, hangufata egyéni de a rossz- Van ennek a kiállításnak nu.s, .. " k .. t1 ő h tek 1 • . . d 1 · . . á . k 11 h l . bl. " kon segiten' resz vev01, anem erro, v..,- • - . l . ·t h 1 k '" ' =·1„ ove <ez e e. e 1s. mm en epesre vigy zm e . e yi pro ema, 
:· 1 lt k "uk . kiállított mű- indulat sem foghatna ra, 1ogy egy saJa os angu ata, ozvev-

S mintha a közelgő fizetés• 
/ 

A forgalmat irányító vasút- Bízunk benne, hogy a rneg O
k 

a . ma„ a 
egyéniskedő volna Kifejező lensége. Mintha azt mondaná 

emelés egyéb problémák fel- őrök anyagi juttatása mégis megle�ő nehézs�ge�n 
i.s v

e
_ fiapcso/atuk elsösorba,i a eszközeit a mond"anivalónak ez a két művész_: ,,Nézzétek_ tárására ;s bátorítana. Hiszen azonos a többi kapuséva,1. konnyit!nek - _a.kar itt __ he!y-

vasutasokkal i:an _ állapitot- 1 rendeli alá _ már a7: első r'!_su_tas .. dolgozok, .ez lf mi látják a dolgozók: ha mód van ben, a kár a ·vasuton beLul. 
k · t  • . . .1 1 pillanatban ez ragadi4 meg koLteszetun.k, ilyennek la.tunk rá, megtörténik a segítség. A KISEBB A bejelentett fizetésemelés t_a me� a e_ 

�
veszr

� � néz
ő

jét benneteket!" A vasutas hlva-- Jövőre lesz 25 ét.>e, hogy jó visszhangot váltott ki. A unnepseg_ szono · - .. . � . , 
' 

tás sz<?·inti szeretet és tiszte-a forgalomnái doigozom . . . ha PROBLÉ\IÁKA T dolgozók a segítőkészséget Iát-
1 

m�e�net ;ob1:<Lii
. 

tukrozi 
F -

· let sugárzik a bemutatott mű-C$ak közbe nem jön t,-alami - IS ORYOSOLJÁK Ják benne. Jól tudják, nem le-- mi:,ves�e>t.1 alkotásuk. A _ _ �e-
, 

o ere1e
, vekból melyek méltók nem-mondja Simon Ferenc. het. valamennyi hiányosság�t sz�d, '!- /,á�ua: mt�ke:1ut• a megjelenítő keszség csak a· vasutasság. de minden - Mi jöhetne közbe? legfelsőbb szinten felszámolni. n�l 

7 
.eLmen

�t 'f:� _ a%a �• 
művészetszerető ember figyel-kérdezem.. Réti Ottóné, a feladási De a kisebb gondokat is eny- vaszo7!ra. e n;an. _z . Nehezebb anyaggail - ha mére. pénztár számlejtóje elmondja, hite.ni kell. legyen akár beso- Termeszetesen .• . . ha kizr:-róla.g szabad ezt mondani -, a tér 

Ö�HIBÁN KÍVÜL �o�y _ a Dunapart�n„ sincs női rolásról .  akár egy zuhanyozó-- t�su�. tema_1u, • aLkotos�kat 
I Mrom dime!,zióiá_ban dolgo-

oltözo. _,,S�eren�"':s E;_setben ró! szó. Az apró-cseprő ügyek- '"'.rnank a k�U:r.tastól, téve�- z,k _KirchmaJ�r Ka:o!y. :r:rett: 
L. J. 

, . • . (ha ':1-. ferf1ak ro"'.d ldor� el- nek is van illetékese. Duna- : nenk. � ha_ igy ienne. ez te- egyeni han�u muvész, ak1 , -. Esetleg at1!1-'!1ositenek_ .. hagyJak szolgálati h�lyuket) 1 part teherpál}·audvar bizalmi- 111:aszege1�vsegr.e va!(ana. De nemcsak tamt�ni t.udJa a v?.• feleli._ � Önh1bamon _kwül vízcsaphoz jutnak , feluletesen I jai hozzájuk is szólnak, és a ki nem. !á.t3a meg minden kep· , sutas képzőmuvész-iskola ;''; A Hivatalos Lapból 
nie'!'se-rulh

.
etek, s ez a7't Jelen-- megmosakodhatnak . 

! 
lehetőséghez mérten gyors se-- - �en, minden . s7oborban az I vend

.
ékeit az anyag formáJa- A Hivata!os LaDból • sz.akszer--tene, hogy csak 60 eves . ko--

1 Roskó István szállítmá:nyo- gítséget várnak. eletet, azt a 1?141llót, amelyben 
j 

sára. a mintázásra, hanem vez<!ti blzottsfü<ok és a dolEozók T01!lban_  mehetek 11yugd1iba. , . d 1 
. ·v · teszi hogy F. T. a. vasutasok is e!·nek, dolgoz.. maga is példát mutat az al- fiEv<!imébe ajanUuk a köve>ke-,ó-Marped,g tudott dólog, hogy a zas1 0 gozo s7-0 a ' nak. · kotásban. va.�utas tárgyú mű- ket: huza-rnos . forgalmi _szolgálat 1 

1 
vei nem külsőségükben. ha- ! 43. számból : 1.29 30711963. 1:a. E. anniµ.ra 1genybe veszi az em- Aki számára törvény nem tartalmukban hordoZ7.ák 

I 

Buraonva és alma ruvarozáSának 

es,k megpihenni - ezert is a ll. e2:JU a b I t .. os·· már- :E:rtesités a vasutas B1zta;1tó 
be

n
. 

"
.
O(JY . •  55 e1:

es korban 
_
jó

i
-

' '-•f • t lmazta' k a leg1· obb budapesti a sz',nek harmo'n,·a'1·a lényegüket, ,.Térközőr" című SVlbálvozása. 
• \.....1 1 szo ra. me ye vor Eevec;;ü:et taeiai részére. kedL'f'Z�eny. . . . • 1 

k lturaktivi�tákat A legtöbb kiállított mű köz- ványból vésett. a kötelesség- 44. szamból : 127 3."35/1963. I/8. D. 
-: 

:\ehn h uSz . ei· '-' elég fa.-

, 

ll O 
ver len témái a is a vasút. 1 teljesítés je1képe lehetne. A • Menet ie2vkladás a korlá"m:ott Tas�to tud lenru - mond3a _ _ . , . . • Kli G ·· · k "  · .f"k " t jelzést adó vasutasról készüll 1 1e2vk:iadásra berendezett m""álló-Kerti Já nos, ahi 14. eve bizal- A Nai!'Y Októberi Szocialista mu3av,to kulturcsoportJa . 

sz1_n- , . �- _ f!OTfJ'!!_ :�1 0 en 
: iosz mintázata i s  bronzba helveken mi. - Kereken e 11 11yi i.dŐ!t töL- Forradalom 46. évfordulója al- vonalas műsorral kedvesk� \ ,_asuti 1armu.1avlla s  _ h�ngula �-· ·án

kozó alko
_tás Nagy- , 

12.1 901/1963. I/8. A. A Jelz<!sJ .-s 
töttem a forgalomnai a. Ke- ' kalmából november 5--én ün- dett a kultúra legJobb munka- 1 tat su>1arozzak a muvesz sa- . n . ·.. . . ·; . F"or2alml Utasítások e2ves rendel· 
let.i pályaudvaron. a ,,;_ikor O nepi ülést tartott a budapesti sainak. játos kifejeZő eszközeivel. Ké· anyám" crmű vorös marvany kezéseinek módosítása 
bal szemembe pattanz egy I bizottság mellett működő kul- -------------------- • e ♦ -------------------
szikra. FeTayógyul.asom után a túrnevelési bizottság. Az év-
3. csoportba so roltak. és csak I forduló jelentőségét Varga I r 

I, !��:jba �-�
ro

rr;::; a.;::
lt

��� ! ����.�
s
(/

1
;!;��c':f;t1;;:: ��� 1 ,i

,,
• ,an --fr,e,1• a ,·nrmFfiau:1'*6'r nn 

pu..< beosztásban. szokott he- ' vözölte a kultúraktivistúkat. 
adtak !ehetoseget, hogy ka- 1 dapest, bizottság neveben ud-

, 

IIJ • ., •• u�6 1  • u• ·••u,, .. J , .. _., u•• 
lyemen. a Keleti pálvaudi,a- / Elismeréssel ·  szólt · an·ól a· 
ron maradjak - ie•ffzi meg munkáról, melyet � budapes? _A vasút Jái:műjavító ü�mi járműpark rendbehozása ér- százalékra emelkedett. Tar- vábbi 1,-iszaesést meaaka,dd-
balkan. i vasutasok kulturál •s  eredme- va!lalat8;1nal Jelt;nleg ei;veny- �ekében szüksége ·é vált egy tálykocsi-fövizsga esetében Luozzuk. 

Kerti Jár.os jelenle<!i mun- M'ei fémjcleznel<. A"c idén pél- 1 be.n levo az UJ termékeket UJ munkáltatas1 ren<;1szer . k1- 274 százalék voli az összkölt-
1 

, • , 
'kahelye a SoroJ,3firi ú1i 4--es dÍíul s szá,:olékkal többen előállit.ó iparvállalato!,érnl alakítása. Erról beszelgettlink ség nö,·ekedése. Akadaly az anyagh1any 
kapu. Az o 'ani munkával J i:esznek részt a.z olra.sómozga- azono� - gazdálkodási és �eck1;7: f �i tal elvtárssal, . _a Ha az új javitási rendszer- 1 
kapcsolatban is akad egy-két t,:,niban s JO ezer rendszeres I munkaltatási rends7,er olyan JarmuJav1to osztaly vezetoJe- re! a korábbi javítási darab- A létszámoroblémán tul
mondanivalója. 1 olvasój�k van a vasutas öncélú törekvések.re vezetett. 1 vel. s1.amot akarjuk elérni, akkor menően az úi gazdálkodás.i 

_ Nagy forgalm
.
ú kapuaknál I könyvtáraknak. A_ B_ ud_ a._Peste_n ) am __ e __ lye_k _ _  során a _vál_lalatok_ a

, Szombathely·, tapasztalatok 
csak a teherkocsikat véve ala- és munkáltalá�í rendszer ki-

n.incs mosdóhelyiség, a ,eqkö- szervezett 260 po!tttka.i iskola- 1 kulonbozo mutaioszamok es a I pul, mintegy 5000 munkással terjesztésének előfeltétele a 
zelebbi wc mintegy 70 méter- ban 3253 vasutas tanul, a szo!- 1 jövedelmezőség javítása érde-- kellene növelni a járműjaví- nagyobb mennyiségű anyag 
re ,,an. Gyakran annyi a teen- gálati he!_ yeke_n � idén 800 is- 1 kében csökkentették a ja\-itá- - A szombathelyi járműja- tók létszámát. Ez lehetetlen. rendell<ezésre bocsátása. A 

t t ·· 1 · dást t rt t vítóban júlit,s elseje óta a,z új Ezért olyan megoldást kellett szombathel:vi tapasztalatok dő. hogy nincs időnk ,,ven- mere ter�es7 ° e oa a O • sok munkaóra-, anyag- és gazdálkodási és munkálta.tási választani, amely a minőségi bizonvítiák. hogy a javítás dégsép-b<' menni"' valamelyik ta,k; A kozonségszerve�ők _csak egyéb költségeit. Ez a gyakor- rendszer a,lapján folyik a járműjavítás szempontjából és anyagigényesége is lényegesen lakóházba. , a tiz Je,gnagy'?bb szolgalati �e-
lat a járművek műszaki álla- munka. A Szomoa.the!yen ja- a vasúti forgalom számára 

1

, növekszik. Ezért a meg'i'e!e-
bb . 11 • A • 1 . d 1azJegye a e a mu _ .. .. . . szu eges Jav1 o u ocsi-meny- o anyag- es ""-' a ... ·esze,,,........, 5?. Je �gu. PB .?_au __ v1;1ro.n 

é,·adban. Tetézte ezt az a korulmeny. nyegesen jobb. mint korábban nyiség szempontjából is meg- hiánya esetén az úi gazdálko-
A másik prob-léma áUaláno- '

i 

1
1
Y.e� töb

t
b m

dit
n
ak

t 24
1 

ezer szi_n1-
-
t potának romlásához vezetett vított 3"ármű1>ek minősége lé- ' "ks" · ·1 t'·k · 1·  · -"k '"' · .,,,.,� 

tobb va$ulőr dolgozi,,.. kozuluk . . . hogy különösen a kocsipark volt. Az itt kiolalcitott minősé- felelő eredményt ígér. , dási és munkál�tási rend-háromnak so�szor igen Yes� 1:>,z ered�enyek 1sn:ertetese 
tekintélyes része elöregedett gi járműjavítás máris sok ta-

Kit . t:1, 
,. ód 

t I szer nem hozná meg a ,rárha-Jyes a munkaJ� A nagy 'koz- • utan Horvath elvtárs atadta a . . • . . ' pasztal.atot adott, és ezek alap- erJesz 11\ az UJ m szer tó eredményeket. A .iármű-úti forgalmat l<é'bon:,olító So- j budapesti biwttság t�rgyjutal- "'! em_ellett a J�u_kihasznalt- ján akarjuk to1:ább fejleszteni I javító osztály az anyag. és roksári útr,n p•:akori a bal- , mait a le'!Jobb kulturakt1v1s- sag lenyegesen novekedett. a. járműjavítá-s új rendszerét 
1 

- A jövő év kezdetetól to- alkatrészellátá" biztosítása 
hre5el, s a 4-es kapu vasútőrei- táknak. Ezután az Északi Jár- A vas.úti jánnűjavitásban a - kezdt� Becker elvtárs. 

1
- �áb� h�rom , :Vállalo�ra t�r: dekében megtette a szükséges 

A tovabbiak:ban elmondot- ieszttk ki az u3 gazdalkodást intézkedéseket 

200 ágyas vasutasszálló épül Budapesten 
Régi problémrija a i:astí-tnak 

1

, készételek melegítésére. A és közös zuhanyozókról is 
a vidéki szolgálati helyekről, száUó fö!dszintjén o!vasóter- gondoskodtak a tervezők. A 
külföldről Budapestre érkező met, társalgó szobát. gyermek- közösségi helyiségeket süly
t,a.sutasok. vendégek elszál!á- megőrzőt rendeznek be. Az lyesztett fénycsővilágítással 
solása. A pályaudvarok. a biz- emeletekre tervezett 80 két- 1 látják el, a falakat színes ke
tosító egyesületek vendégszá!- ágyas, 25 egyágyas és 5 há rom- rámiáva! vonják be, 
l.á$ai már évekkel e:e!ótt szií.k- ágyas k'Jzponti fűtésű, hideg- Az új vasúti száUót a tervek 
nck, korszerútlennek bizonyul- tneleg vízzel e!l�_tot� m<;sd�- 1 szerin\  �964-ben a-dják át ren
talc. Az utóbbi időkben men- kat szerelnek. Furdoszobakrol deltetesen.ek. 
11.öt•ekedett sz,\1/ásigények 60 
-80 szá-n 'é.':át r ;�SZ'.1 i•q!1-Jtt 
utc.s:taniu 1c a .,szal!ástulajdo-
110sok11ak". 

A KPl\1 a MAV igazga,tósá
aok és a rasutasok szakszer
vezete se m rendelkezik megfe-
lelő vendégszobákkal. Most a 

M.4:V Első Biztosító és Segély
egyesülete és a Vasutas Bizto-
sító Egyesiilet közös beruhá
zással mintegy 13 millió forint 
köftséggel hatemeletes. 200 
ágyas ,,asuta.�.�zá!lót építtet a. 
VI. kerület. Szinyei �ferse ut-
ca és az A radi utca által hatá-
rolt saroktelken. A� új szálló 
teri:ei a MA V Vas,íttervezö 
Vállalatnál már elkészültek. 
Az építést e!órelátható!a,g még 
az idén megkezdik. 

Az új vasúti szálló érdekes
sége lesz. h0gy profilja egye-
di; szállodához. munkásszál- ,. 
láshoz. lakáshoz neni sorol- 1 

ható. Atme11eti szá.llást lnzto- C 
sít a fővárosba érkezőknek. 

ta, hogy a tapasztalatok sze- és munkáltatási rendszert - 1 965-tól va!ámennvi jármú
rint futó- és középjavítás?k folytatja f!ecker 1'-ntal elvtárs. javi ó az úi gazdálk:oclási és 
esetében sem a mo,.donyoknái. - Ez a harom vallalat a szol- munkáltatási rend-szer ala.pse.m, :1 kocsi kná]. i:ien; _célszerű nok_i, � :mis�olci_ . és , a szék�s- ián dolgo7li.k maid. Tekintve, az uJ rendszeru Javitas. E�k fehervan Jar_mu3av,tó • . A�ert: hogy negy év alatt minden a ja'l_'itási net;iek _ ugy"."1:"s ho9y a megnovekedett 3a.�ntást v?súti iármű egyszer nagviakonkrét meghibasoda�ok k1Ja- 1genyeknek_ eleg_et tud3ana_k vításra kerül. ilyen módon vítasára szolgálna_k, v1sront az ma.3d tenni, �gyeb fel_<;,d�ta_i- rövid idő alatt elér'l'l„tő a új gazdálkodási es munkálta- kat csokkent3uk. A 3ovo ev , , . · . , 
tás:i rendszer alapján végzett folyamán 7300 közép- és futó- v,a51.1� �e.sz J_ánnűparkianak 
munka a jál'mű általános mű- iavítás terhét a vonta.tási fiók- felfnssitése. alapos rendbeho-
szaki színvonalának emelését műhelyek veszik majd át zása. 
célozza. Egyébként is. nagyon ezektől a jármújavftóktó!. Az úi iavítási rendszer a 

iárműiavító vállalatoknál is költséges lenne ez. Szombat- Az erők átcsoportosítását megnöveli a műszaki vezet6k helyen például július 1. óta a szolgálja az is. hogy az 1960 tennivalóit. A S7ombafuelyi teherkocsi részlegvizsga- és második félévében besz�:zett futójavitás-munkaóra ráfordi- 1800 darab teherkocsinál a .i
ö- tanulságok felhívták a fi!lYel

tása a régi alapú bázishoz ké- vőre esedékes főviZSl(át elha-
met a foko-rottab'b műszaki 

pes-t 221 százalékra növeke-- lasztják. Ezzei csökken a te-- fejlesztés :szükségessé-<'he. A 
dett. az anyagköltség pedig herkocs:i fővizsga-igény és sor iármúiavítás munkafn1yama• 
270 százalékra nőtt. Futó- és kerül egyéb szervezési ín- tait intenzívebben kell g� 
középjavítás esetkben a ráfor- tézkedésekre. síteni. Swmbathelyen meg-
clitás i lyen nagyarányú nö- történt néldául. hogy egy ko-
vekedése ellenére sem lesz lé- Ilyen feltételek mellett csi iavítlásán ál 1 70 óra volt 
nyegesen jobb a javított kocsi. Szombatheluen, Szornokon, az &:=áfordítás. s eblből a 
Csak a fővizsga és a főjavítás Miskolcon és Székesfehérvá- k=i tisztítás:u-a 51 óra !({el.; 
keretében célszerű a,z: új gaz- rott l964-ben 400 gőzmoz- lett. Rendkívül fontw. hogy 

1 
dálkodósi és munkáltatási dony fővizsga és főjavítás, az eddil? kézz,,1 végzett mun
rendszer alkalmazása. l060 kéttengelyes személyko- kafolvamatokat .,e:épesftsük és 

Szombathelven a gőzmoz- csi fővizsga és 10 900 teher- a l<é''hető l<é'l?iobb munkaszer-
donyfóviz.sga 

. 
ÚJ- gazdálkodási kocsi fővizlsga végezhető el az ve7,S.t alkalmazzuk a i.írrnú-

1 és munkáltatási rendszer alap- úi gazdálkoclási és munkálta- iavi'ó1<-ban. l!!en jó eredmé-
tási rendszer elvei alapján . nvek<>t érhetünk el a ki� ián történő elvégzése, tehát az _ Azoknál a jármúja-vftók- pesítés fokozásával, gyorsabb �laposabb javítás esetében a nál. ahol Jovore mét1 nem feilesz•é<céveI is. munkaóra-ráfordítás 145 szá- vezet1ük be az úi aa,zdálko· 1 = Szá.mu:nk:,,a, az a. feladat. zalékra, az anyagköltség 169 dási és munkáltatási rend- h=11 a minőséwe. ti '1'e1t1ntli• 

százalékra. az összes költség szert. a javítási cikkek 1J-O'Tla- re(!Te és a (f(J?:rlfl�-íao•ságra 
171 százalékra növekedett. A lá-n. termelékenysém és ön• emiaránt törekedjünk. H<>íve
gózmozdony-főjavítások. össz- k,öltsé(li tervew,eLést sem al- sen értelmezve ezt -ielenti 17% 
költsége 159 százalékra nőtt. ka.Lm.azunk _ folytatta a jár- úi _aazdá!kod-ási h mwn1cáUa• 
T h k · f" · g · ál • · · . tál t • • tási rendszer bet•0'!etése -e er ocs1- ov1zs an a mun- mu1avitó ?sz Y veze oJe -:-• ff"je7te bP nvilatknzi,t/4t 1 kaóra-szükséglet 321 százalék- hogyha mar a heluzeten a 1e· Becker Antal. a ifirmúiav;tó Lehetőség nyílik gyorsan elő- �. 

ól!ítható ételek készitésére, .,.,, 
j. ra. az anyagköltség 422 száza- len!e11i idösza,lcba,n javltani I osztály vezető' -..._.. __ .,,,_____. lékra. a teljes ráfordHás 384 ne m  tudunk, legalább a to- l Lórincz Jáll08 
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ASSZONYOK A SÍNEK MENTÉN Gurnlnah a hocsih . . .  
Szolrwk.on az utóbbi hóna· Jegyzetek egy női pályamunkás hrigádról 

pokban jelentésen megnöve
cli okok miatt megvált a bri- - válaszolta határozottan Fóti : k.edett a forgalom. A he:yi 
gád1ól, 18 már férjezett. Kö- Lajos. - :Nem rr.ondom elö- 1 [eladású és leadasú kocsik 
zülük többen egy-. vagy két- szór féltem, hogy nem boldo- számának növekedése a szol
gyermekes családanyák. gu1ok enn.,v; asszonnyal. Ti- noki ipar örvendetes fejlödé-

csi;k pedig si.::tye gurultak. s, né- l ipartelepek grafi konos kiszol
melyik ütköző jókora csatta- · gálásában és a kocsilartózko
nással találkozott. Lendülete-

1 
dási idő csökkentésében is. 

sen dolgozott a harmadi k  mú- I Az utóbbivaJ kapcsolatban 
szak. Szolnok teherpályaudvaron ér

Ahogy a hosszú, zord tél 
után kitavaszodott, a pálya
mt!Steri szakaszokon nagy 
szükség volt a munkáskézre. 
Hon·áth János műszaki in
tézöl>�, a győri pályafenntar
tási főnökstg futabánya-felsói 
II-e; pályamesteri i.zakaszán is 
ezekben a napo1,ban vetődött 
fel a gondol;,t ,  mi Li'n,ne. ha a 
lét3zá mhiá·ny páttásiirr, mii 
mz1nk.aerőt is alkalma.rná ,w.k 

Az. efüat.ározást hamarosan 
tett kö,-et1e. m ·után a swl
gálati felso7J-b.�é� · s,z;;mpa.tí
zált a iiondolat-1.al. Horváth Já
nos pályamP»<er tíz · nőt vett fel 
pály;,_mu.'1J.;ara Az asszonyok 
várakozáson telül dolgoz.lak. 
Ez.ért néhány hét eltelte után 
megduplázta a nők Jétszámát. 
A 120 tagú brigád élére pedig 
egy tapa.ztalt. osendes, halk
szavú emher. Fóti Lajo.� elő
mw:kás került 

- Mily<.>11 mu.1iJ,ák<:n1 d°'go
zott a n.oi brigá d ?  Hogyan árl
ták meg helyü.lcet az eltelt fN 
év alatt? - k,,rdeztem a pá
lya..-ne,;tertól. 

- A:z. aláverés é.; az alázú
zalékolás kivételével úgyszól
ván minden munkán dolgoztak 
- k<?zdte a beszélgetést. - A 
tavasszal mink:gy 3 kilométer 
hosszú H-kerítést me,.ze.Jtek ki 
hófei1cn-e. U;rrancsak ő,, vé
gezték el a2 állomások peron
Ja1rbak rendezését és gyöngy. 
kavicsc-zá.<;át. Pt Tatabánva
Felsón ooha sem volt olyan 
rend és tiszt.iság. mint ebben 
az évben. 

A nyái'i hónapokban is s,e
renyen dolgoztak - folytatta 
- :a.a a �zlks:ág úey kívánta, 
a fönmalon vég{.'zték a �eol.e• 
mez €s a tbr5t1 growergyurúk 
cserc:j�t. Ők vmott \k rernfuen 
Tatabánya-Fehő rendezójében 
az. irány- é, .. <$Ús7..davágdny,'>
kat . .A szab\·á�.írk<",k é:s áf
ereszt:k tak:irit.ása mellett a 
guritó kthú�óvágánya mentén 
elvégE'zl.é.k a s;,;ük...'i<"f(es Iö!d
munkákat. A szén=ta;:,-vzók 
környékén '"" a t"endez.ok te
rül.etén pedig fél év alaU n-únt
egy 60 vagO'll sz.énp<>M g,yújtöt• 
tek össze. 

Ma is a rende?..őben tevé
kenykednek. De amint látom, 
már jönnek, letelt a műszak.
juk. - mutatott ki az abla· 
kon. - Ha akar, beszéfaet 
velük az elvt.irs. 

Néhány perc múbta ott ül· 
tem a szúk méretu, de tiszta 
női öl1özöben, szemtől szembe 
a kissé mcgi!letoo<.>tt pálya
munkás as57,0nyok'ka.L Igen, 
a.sszonyoh"kal, mert a 19 nő 
közü] - egy időközben csalá-

- Hogy élnek ttt a pálya- zenkét é,·e dolgozom itt a sza- · set mutatja. 
meste,-;. szakaszon ? 1 kaszon, ez idö aJatt sokféle Retkes Istt,án tér!ónökkel a 

Összenéztek. Voltak. a.kik emberrel dolgoztam együtt, sok guritódomb felé igy�k��t?nk, 
m�lyogtak. majd kis s:zün�t l pályamunkást tanitott..�m meg ilP;1ikor egy la�san gor�ulo ko
u�n egyszerre többf'.n is meg- 1 aláverni és egyéb fogásokra, cs1s<rr_ megál!asra _kesztetett 
szolallak. de nókkel méo sohasem dol- bennunket. A kocsikban h1· 

.. - T<'s.wk And. t.e tu.d.s2 Leg- 1 goztam. Ezeket az asswnyo- ':'a!kodóan mutogat_l.a magát _az 
tobbet monda-ni - biztatták kat azonban rövid idő alatt os21 forgalom legb1?tosabb Je
társai Dobos, Sándornét, a sz.a- megszoktam. Nagyon szófoga- le. a szürkés.fel:ér cukor�épa 
ka:sz nőfelelósét. dók, szorgalmasak. feg_velme- - N�gyi·enh_aro� kocm. Ez 

- Októberben mi nyertü.k a deklö�tünk. .. ah?l a ki- és be· 
versenyt - haJlottuk Retkes rakodasok tort.ennek. A rak· 
István térfönöktöl. - Igyek- 1 tár itt mindig tele van darab· 
szünk minél gyorsabban ren- �v'.'-1. a ::rn('.sik_at _nem .. tud• 
dezni a szerelvényeket, holl1J �ák időben �u.i_r1t�1. K_oszler 
mielöbb ürül;enek a fogadó· 1 er_e_nc, a szalhtmanyozas ve• 
t>áaányok, mert nagyon szük 1 

..:etoie; elmondotta, hogy a . 7-
az állomás. 1 

es szamu AKÖV rendszennt 

1 
két-három teherautóval keve-

JA YULÓ ERE D::\IÉ�YEK sebbet tud csak adni, mint 
amennyire szükség volna 

- Mivel is kezdjem - né- zettek. Akkor is lelki iiemere- ma ma r  a masod-1,k_ menet a 
zett körül _kérdően nekipim!• t.esen és precízen v,é-gzik el a �u-korgyári iparvá9ai_:yra 
va Dobosne. - A munlro. ne- mun:kát, ha nem vagyok ott Jegyezte meg . a terfonök. -
héz. de azé.t amit ránk biz- velük. Azert megy ily 1.assan, mert 

csak tolt vonai ként közleked
liet. Különben nem tudnánk 
visszahozni a mozdonyt. 

KÉT )IOZDO'\i'.\"\ AL 

- Javítana a helyzetünkön Erröl a problémáról beszélt _ jegyezte meg -, ha a vál· Hargitai Liuzió állomás.főnök- lalatok 7-2.1 óráig vennék át helyettes is, aki a harmadik a küldeményeket. Igy két múnegyedévi eredményekről tá- szakban végezhetnénk a szá.l• jékoztatott. Azt is elmondot- Lítmányozá$t. Ugy gondolom, 
la. hogy a meg!evó nehézségek hogy ez nemcsak Szolnokon, ellenére javultak Szolnok ál- hanem máshol ts célszerű lomás teljesítményei. A teher- megoldás lenne. v�>I�atok menetrendszerű ind�- Problémáik ellenére is biza-

A guntód mb alJ;:hcz ér-
, 

ta aban a taYaly1 báz1�hoz . ke- k.odnak s igyekeznek eredmé
tunlc Eppen ai<kor iramodott pest �sal�em 10 sza�alekos nyes munkát ,·égezni.  Öröm· 
neki  az emelkedönt>k a ·t i  1-

1 
rav1,:last ertek_ el;. Kocs,tar(óz· mel látják. hogy kezdetét Yet

.l2l-es mozdony, te:i:alabb 90 kodasi eredrnenyuk 4 szaza• 1 te az állomAs rekonstrukciója, 
kocsit „vonszo1.1·a" maga utun. lékkal jobb a múlt évinél. A és néhány év múlYa övék lesz 
Szúndékos P.Z a jelzö. mert bi· lwcsi kihasználásában 3 szá- Közép-Európa egyi k  legkor-
wny nagy volt ez a teher az talékos a javu•lás. szerűbb pályaudvara. Igy fo-
öreg „Tmm-an'"-nak. Mérgesen galrnazta ezt meit Németh Mi-
fújta a gözt. de alig húsz mé- JOBBAN IS MEIIBT:\'E háZy állomásfőnök: 
tenel a domb teteje elótt - Nehéz a dolgunk, hiszen 
kénytelen volt feladni az eröl- Nehány javítanivaló is van a forna,!om nagu. a ráltóink 
kódést. megállt. Ekkor a -H l- {Jzolnokon. Nemcsak a teher-, kézi állításúak. De 1,özös aka-
42l-e$ �urítú!!<'p sie·ett a se• hanem a személY''Onatok me- ,·attal, összefogással törek
gít5égere. Ke tr,n m,,r boldo- netrendszerűsége sem adhat szünk arra. hogy erönkhöz 
gultak 8 ' ,h.errel. &kot elbizakodottságra. An-ól méltón teljesitsiik szállítási 

JI.Iielótt az i,nént felhúwtt azonban nem tehetnek a szol· 1 felada tainkat. Szeretnénk e!
szerelv 'n�· uwlsó koc,ija rne�- noki.ak. hogy Debrecen felél érni, hoqy a l\linisztertanác& indult volna a dombról az toks,:or ltésnek a személY'•O· és a SZOT rörös rándorzász
irány,·ágányo'k felé. felmen• natok. s az ezekhez csatlako- Zaja jöröre is Szolnok csomótünk a váltl>1o nyba. :,mely ,ó szerelvényeknek várniu', ! ponton maradjon. 

Ha a helyzet úg-y kívánta, a fóvonalon is dolgo7,0t.f. a női bri
gád. A ltepen geo-lemezek és wröti grower-n-ürük <.-sereJm 

v·égzik 

nak. az: elvegezzük. Mióta 1 - Mi i.'S e éged.ettel< t•ag·yunk szé es ablak�ival hilalótorooy- kell. van ja,·ítanivalo az (Uíri11cz) 
együtt dolgozunk, sok min- Lajo bacsiva1, .�ak11t segir a nak is b1>i11Pne. K&t emb<>r 
dent megcsinálwnk már kö- l mun.l«iban - ,legyezte meg ,,o:-goskodott n váit,\karak 
z&.en Ha valakinek névnapja Hogyik Ji.nosné. mellet • Godó .lózsef 1 i. Rn-
van.. ajándéktkal lepjük meg. 1 - 'Mi Le,sz a télen1 Egyutt zsó Pá.l 7 ew ke1.eli a váltó· 
Kollektív mozila gatá,t .is ma'l"adna k ?  kat. r,e lassítsuk a közlekedést ! 
sz,,rveztünk 1 - Reméljük. igen - igy Do- - :windjárl meglatja. nü• 

- ,Jand.d el azf i.s, m ilyen . bo<,nf. - Bar ki„-.e félüru· a lyPn nPhé, mu nka ez, ha meg- Az új menetrend megjel• 
ráJ:!alá�aink t"(ln'l!<l '< - kérlel- l téltől. a pálynme.,,·er elnan.; is I indu.lnok a koc. ik - jegJ·t'z e nésekor több kellemes hú·t ol· 
1e a:,; egyik btigádta,:. 1 azt rn r..dla, hogy a havazá!; 1 meg kérdc<(m kre God.1 Jov-ef. vashattunk az újságokban a 

- '\ r-yár eltsién mcgbes?.él· 
,
· teszí igazan p1ób.ira a p;lJya- '  - Kűlií11ösen .  amióta 16 1lj vasúti forgalom gyorsítasáról. 

fül<. hogy m1 i: neki,•agunk a munkásokat. 1 váltot kaptunk. ,>s a kapcsoló- Arrol például. hogy jelentősen 
szociallsia b1-<t:ád c1m rr.eg- - Ez 1gy igaz - \·etette beren.de�.,,t i.i kicserelt�k. Fi· csökkent a Budapest-.\lislw!c 
s2erzésének. VállaláerunJ<at közbe a pályamester. - ::\leg- qye/ m„sen kell dolgozmm k. közö•ti utazás menetideje. 
nyolc pontban foJl;laltuk ös:z,- gyözodesem az.onban. hú.:)" 1 me-rt a legk, . . ,ehb hiba is k.o- Sajnos. nem mindenütt ér• 
sze. A többi kozön E'lh::,tároz- nem lesz külunösebb prol)Jé- . moly bajt okozhat. ték ilyen kellemes meglepe1é-
ttrk, hogy a munka mellett a ma. A t.e!et felké;;zülten vár- Beszélgettünk. volna még. sek az utazóközön$éget. Konk
tanul.ásra 1:; nagy gondot for• ju.k._ A brigád is jól ö-ssrefor- de megszólalt a hangszóró. és rét . orvoslásra váró példa ez
ditunk.. Kö7.illünk ketten be- rot\ már. Majd csa:l< megbir- a kocsik á,adata mE:gindult a zel kapc�lat17'n a ;:;o-es yo-
iratkoztak az általános iskola kózu.n.k: a feladatokkal. dombról nal vegaHomasa. Ketegyhaza. 
VII., illetve _

VIII. ,�·l.lyába. Hogy mi lesz a télen, hogyan - Neg·yre 2 rakott tizenket-
r'.t ugy�nis �4- p�rcet várol<o-

Ketten _munká. a�dérr�1ára Jár- birkózik meg a várható hava- tör„ 1 -rákott . . .  
' ::ik a 8;>16 sZ?mu_ �,o,J.?-t , 

nak. Harman a palyaorhelvet- 1 zá..'!Sal 8 n „ b • o •· d t . . . A Ketegyhazáro! Beké.,csa-
tesi tanfolyamot véao,.;k.. 'egy . , 'bot n�a 

t' d
az. Erna A ket valtokezelő figyelte a bára éjjeli műszakra bejáró .,.._ 

1 
meg va,o an nem u m. gy · 1 · k t k · ·k f tá · t k , . • társunk pedio ojmnáziumb,a ba; b" Ezek á Je zese e , a oc,1 u sa • 

1 
onzen·gyari dolgozok ugyan· 

.ár 
" 0 �2on n .· 1.7,onyoo.. a P. · · .·yitották., zárták a valtókaro- is alkalmas vonatot kértek a J • 

_ • • . • .yam�ltas as�zonyClk egy fel: kat. Odakünn. az irányvágá- 5zegedi igazgatóságtól. Az 
�
- 1\o. e$ _hor,ya.-n �e(eke�tk i év� a: oo-rek�n helytál_lt�l, 

1 

nyokon a sarusok is rákap- igazgatóság megoldásként a 
11; asszon.yokról a bri,gadve�e• 

1 
a 61'°;ek ment�. -�.éi1. feitét· csoltak. üeyelniük kellett, / 8516 számú rnnat késleltetét.ö? leD e=eres illeti OJCet. hogy a kocsik baj nélküJ ér- sét választotta azzal én·elve, 

- Elégedett vagyo:k veltik • V"ISi Ferenc l jenek kijelölt helyükre. A ko- hogy ezzel a vonattal úgyis 
kevesen utaznak. 

SQkkal jobb megoldás len
ne. ha ez a vonat mehetne to• 
vább. s a konzervgyári m\:n
kások rés-.ére a Wkösházaí 
mot01Tonatot (6-11 -es) új ,-o

natként leközlekedtetnék Bé• 
késcsaba-Kétegyháza között, 
anli mindössze 17 kilométer. 
Semmiképpen sem lehet kifi· 
zet-5dó a 74 perces góztartás, 
a szerelvény fűtése, világítása. 
A Yárakozás miatt bekö,·etke
ző 20 km 'órás utazási sebes• 
ség mellékvonali viszonylat• 
ban sem !elei meg a korsze
rűség követelményének. 

Mosoni István 

A brazil vasútasszakszervezel 

főtitkára Magyarországon 

Most valóban i.gazuk -van. A SZOT vendégeként ha• 
mert l\1ez:ö1wvácsházán t,agy zánkban tartózkodik Rodolfo 

z elsőnek sem könnyű . . .  
lehetőségeket nézzük, azt kell 
válaszofou,ik, hog·y nem. Gé
pünk lenne. a kocsihiány azon.
ban nem teszi leh.etövé szá
mu12kra olyan teljesltmények 
elérését, amilyenekre a nép
goz<ÚUlag nak szüksége ·i•olna.. 

Medgyeseg11házán se-nJ:i sem .Martinelli a brazil vasutas• 
ül fel szívesen arra a vonatra . . szakszervezet fótitká.J.'a. amelyik 50 kilométert 2 óra 33 1 Többek között meglátoga-perc alatt tesz meg. 1 tott 1 - 1 · h 1 :Megktuk. hogy az igazgató

ságok harmadik negyedévi 
versenyét a pécsi igazgatóság 
nyerte. A verseny gyoztesei, 
baT megtettek minden tőlük 
telhetőt, maguk ts mé-sekel
ten bíztak ilyen szép siker
ben. Amikor legutóbb náluk 
jártunk, ezt nyíll.án meg is 
mandták.. ,.Sak a go-n.dunk, a 
problémánk. n-edmenyeink el
lenére 242 ezer tan.na ad-ós
:,i.ggal kezdtük a negyedik 
negyedévet." 

Hiaba, az elsőnek sem 
könnyű a dolga. Persze. nem
csak pana.s7lkodtak. Be&ziéltek 
azoikról a jó m.ódszerekrol, 
amelyek segítségével eredmé
nyeket értek el. 

A munkaszervezés sikere 

Igen jó kapcsolatokat épí
tettek ki a szállító fe!�el, 
annak ellenére, hogy sz,eptem
beliben pé]daul naponta át
lag 330 rendelt kocsit ne.'11 
tudtak kiállítani. A rendelke
zésükre álló kocsikat azon
ban gondosan, a leg!ontosablb 
igények figyelembevételével 
osztották el. A munika jó 
meg.5zei-vezé.sében solk.at segí
tettek a megyei operatív 
suillitási bizottságok. A tár
sadalmi szervezetekkel, a vál
laiatoklrnl kiépített jó kapcso
la;, ;révén eredményesen meg-

szervezték a vasárnapi rako
diisokat. Határidőn belül 
végzi a ;rakodást a kapoovári 
ct.rkorgyár és a gyékényesi 
Ravicsbánya. Ez utóbibi va
sárnapanként is megrak két
száz kocsit. 

Az autöközlekedési vál!ala
to·K a pécsi igazgatóság terü
letén is hasonló gondokkal 
kü2.rlenek. mint másutt. A fel
adatokhoz képest kevés a te
herautó. A többműszakos ko
csikihaszná1'ás az időhöz kö
tött árufogadás .miatt nem le
hetséges. Nagy állomása.ikon 
megszerveztek az iparteil.epek 
grafikonos kiszolgálását. de a 
kiürült kocsik iklihúzása -
gyakran kényelmesség miatt 
- soksz.or ké»ik. Mutatkoz
nak iiyen problémák Kapos
vá-ratt és különösen Dunaúj
városban. a.'1ol 23 órás kihú
zatla.n kocsi is akadt. Nagy
ka.nizsá.n is lehetne még ja
vftani az iparvágány,olk ki
szolgá!ására Pécs állomáson 
megy a legjobban ez. a mun
ka. 

A pécsi igazgatóság terüle
tén is so..lc még az alacsony, 12 
torma tengelynyomá:sra al.kal• 
ma.s rnellékvonaJ. Ket·és már 
az ezekre megfelelő kis kocsi. 
Megnehezíti ez a tehervona
tok átlagos terhelésének nöYe
lését. Az idén e tekintetben 
mégis több „csúcseredmény''. 

született a pécsieknél. Míg az 
elözö években 800 tonnát so
hasem tudtak elérni, addig 
1963 máju,,<oában 80-5 tonna, 
augusztusban 814 tonna voll 
a tehen'onatok átlaga.s terhe
lése. Az egységes terhelésú 
vonat.oknak igen nagy jelentő
séget tulajdonít az ig:azgató
i,ág. Az üzemviteli jelentések
ben naponta értékelik ezt a 
tévyezót. (Ez pécsi sajáto.;sag!J 

A harmadik negyedévi ver
,;eny folyan1án nehézségeket 
okozott a pályaépitések követ-
1,:ezt'ében előállott sok lassújel 
e; vágányzár. Természete.s, 
hogy szi.Lk.ség van a pályák 
rendbehozására. Mégis na
gyon meglátszott ez a harma
dik negyedévben a tehervo..'18• 
tok utazási atlagsebe'sségén, 
amely a múlt év hasonló idó
szakához képei.'l 19,3 km,órn• 
ról 16,7 km,"órára csökkent át
menetileg. 

Nemcsak rajtuk múlik 

Megkérdeztük a pécsi igaz
gatóság illetékeseitől, hogy 
tudnának-e több árut szállíta
ru.. 

- Igen is, meo nem is -
válaszoltak. - Kellene, hiszen 
az év hátralevó -részében igen 
sok áru depóban várja még, 
hogy rendeltetési helyére jut• 
tas.suk. A� ha a ténylegeB 

Nem á i.alánO'! jelenség, de 
napjain ·ban még a pécsi igaz• 
gatósá.g területén is elóadód
nak keret.s-/4állit á-sok. me!ye<U 
igazán nem gazdaságosak é 
csak. fokozzak az amúgy is sú
lyos kocsihiányt. Szeptember 
végéig például 2-00 kocsinál 
több mésziszap utazott Zalá
ból Somogyba és Somogyból 
Zalába. Gyakran .,randeYÚZ· 
tak · ezek a kocsik Nagykani
zsan. Sok folyami kavicsot 
küldtek Bajáról a kaposvári 
térségbe, Gyékényesröl S::ek.
szárd • 'környékfre. E kocsik 
Dombói•árott találkoztak. Meg
figyelték. hogy időnként a 
korpa is furc-«á vándorútra 
indul. Pal·sra rengete� bfton
o�zlop érkezett. Ugyanilyen 
oszlopok készülnek Pakson is. 
csalrhogy azokat máshová 
szállítják • - Az igazgatóság 
igyekszik közbelépni. ha ilyen 
jelenségeket tapasztal, hogy 
elejét vehes,iik a népgazda
ság felesleges kiadásainak. 

Gondjaik ellenére is bizako
dóak a pécsiek. Azt mondják, 
a neg�•edik negyedévben i:s az 
övék lesz az. elsőség. Ez csak 
t/Slük függ - vagy nem egé
szen? 

(lórinClZ) 

Talán csak nem a föúh·ona- vasutas szo ga ati e re-
lakon elért sebességnöveke-

1 
ket. szociális létesítményeket. 

:fést akarjuk , ellens�lyo�; az B�szélgetett � . vas:1tas _dol_go
Uyen vonatkeslelteto intezke- zokkal munkaJukrol, eletük-
désekkel ? ról. 

�:1' év vége közeledté�el a jó�efvárosi pályaudvaron is meg• 
Jtol'ekedett az. export-unport es a belföldre irányuló szállítás. 
A vasuf,a.sok naponta több száz vagont raknak meg és iirítenek 
ki. Harmadik negyedé�·i ten·üket 106,2 százrüthra teljesiteUék 

(MTI Fotó: Lajos György fdvJ 
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A harmadik nehéz lél előll 
Kiskunhalas fútóház dolgo- ványerdlí zárja eL Az épület vesztettük azt az előnyt, amit 

zói szeptemberben 22 ezer tetején zsaluzást, vasszerelést éppen az előre gyártott elemek 
százelegytonna továbbításával végeznek, készülnek a betono- tJlkalmazása jelentett volna. 
szárnyalták túl eddigi legjobb zás befejezésére. 

A következő napokban befe-teljesítményüket. Annak elle- - A Szentesi t;pftési Fő-nére éi-ték el mindezt, hogy nökség azt igérte, hogy októ-
jezik a tetőszerkezet betonozá

nincs mozdonyszínjük. Szer- ber 31-re befejezik fútőhá- sát s ezután még 28 napig kell 
számgépeik a régi kerékpár- zunk felújítását _ mondotta várni a zsaluzás leszedésével. 
!"eg�rzóben _ üzemel�ek; Az látogatásunk alkalmával Virág Az épület csatornázását még 
rrod� a muh_elyek 1de1glene- Sándor fútóházfónök. _ De el sem kezdték. az oldalfalak 
sen ot G kocsiban kaptak he-

1 
sajnos, már túllépték ezt a ha- egy része is hiányzik még. lyet. táridőt. 

1 Cs':lk balkezes kovács 

Nagyobb gondot az alkalmi 

rakodómunkások védelmére ! 
Gazdasági életünkben nagy 

j 
nem tá.rsadaJm.i mun,'kaként I nyokról. A rakodó felektől 

jelentooége van anin.ak, hogy a végzi. Közülük Löbben nem is-- nem követelil, meg az ü.r-, il
vasút általáiban, de különösen 

I 
merik a vasút veszélyes jel- , leti,e a rak.szelvény betartá

az őszi forgalmi időszak alatt le!9ét. Hiba az is, hogy erre a sá.t. Szó nélkül eltűrik. ltogy 
milyen mértékben tud eleget legritkább esetben oktatják ki I a rakodófelek önkényesen 
tenni a ráháramló S2Jillitási őket. ·1 mozga.ssanak vasúti k;OcSikat, 
feladaitO'knak, Az 6 érdekükben ikell fel- azok _ k;ézifékjeit_ fe½'nqedjék, 

A jövő télen sem lesz tető ? :- !'fost mikorra ígérik a be-
feJezest? alkalmazható 

1962 februárjában bontották 
le először a két gépállásos 
mozdonyszint és a műhelyek 
tetejét. melyet a beszakadás 
veszélye fenyegetett. Akkor 
mmtegy 200 ezer forintos költ
séggel rendbehozták a tetőt. 
Az idén februárban kerültek 
ki a szabad ég alá. Megkezdő
dött a mozdonyszín felújítása 
f,. fűtőház dolgozói vállalták a 
11ehézségeket, mert bíztak ab
ban, hogy az idei tél már 
könnyebb lesz számukra, mint 
az előző kettő volt. Bíztak a 
segítő szándékban, az ígére
tekben. 

November 10-én látogattuk 
meg a felújítás alatt álló fűtő
házat. Az építkezés még javá
ban folyik. A bejáratot áll-
e •• •• •• oo •• ++ e 

- Határozott ígéretet már 
nem is mernek tenni. Szerin
tünk az év végéig csak akkor 
lehetnek készen, ha nagyon 
kedvező lesz az időjárás . . .  

45 napig vártak a darura 
A fűtőház vezetőinek társa

ságában megnéztük az építke
zést. Ez bizony még nagyon 
messze van a késztől. Máté 
Lajos munkavezető így magyá
rázza a késedelem okát: 

- Az épület tetejére nagy
méretű födémpan&eket kel
lett beépíteni. Ezeket csak da

ruval lehetett felrakni. 45 na

pig vártunk, amíg megérke
zett a daru. Ilyen módon el-

.. .. .. .. •• •• w • 

A fűtőház vezetői idejében 
felhívták a figyelmet néhány 
szervezési hibára. A tervező 
meghallgatta ugyan vélemé
nyüket, de nem vette figye
lembe. Benyó János fiólm1ű
helyi művezető elmondotta, 
hogy emiatt csak balkezes ko
vácsokat alkalmazhatnak a ko
vácsmfihelyben, mert az ajtót 
rossz helyre tették és a ko
vácstűz csak fordítva helyez
hető el, a jobb oldalra. Az esz
tergaműhelynél meg kell bon
tani az új falat, hogy a szük
séges ablakokat elhelyezhes
sék. Igaz, hogy a csarnok tető
világítással készül, viszont az 
ablakok alatt nagyméretű 
füstelszí vókat kell szerelni, s 
azok mindenképpen elzárják 
majd a fényt. 

Még viszonylag kedvező az 
időjárás. A szabadban is tud
nak dolgozni a ffitóház moz
donylakatosai. De nagyon ne
héz lesz itt a gépek rendben
tartása, ha beköszönt a tél. A 
lehetőségelchez képest tehát 
gyorsítani kell ezt a munkát, 
hogy a fűtőház dolgozói mi
előbb ismét beköltözhessenek 
a felújított mozdonyszínbe. 

L. J. 

Ma már minden érdekelt hívni egyrészt a vasút illeté-- az alateteket_ e!táz;ohtsa_k -
tudja, hogy a vasútnak az ed- keseinek másré..c;zt az őket hoqy csak ne/UJ-ny pelda:t em
digielk:nél hathatósabb segít- mozgósító, irányító és igénybe lítsiin.k„ 
ségre van szükség.e. A segítés vevő Sze't.'Vek figyelmét: te- Sok bajt okoz az :is, hogy a 
érdekében több i:ntézkedés gyenek meg minaent a rako- ra;kojómunkáookat nen1 oktat
történt elsősorban a hét,·égi és dómm,ká.sok testi épségéne1, ják ki a Yasút t�liletének ve-
a munkaszünetes napokon megóvásáért! szélyes jellegére, és azokra a 
való rakodásokat illetően. biztonsági szabályokra, ame-
Szélesxörű mozgósítás, indult 

I Hiányzanak lyeket a vasúti rakod.ás köz-
a !kocsik gy(llfsabb berakására. b/ k 

I 

ben be kell tartani, A mko-a figyelmeztető tá á A rakodások növeik.edése kö- dást társadalmi munkáballl 
vetkeztébe.n a vasúton .sok A tapasztalatok a2lt bizo- Vlégző dolgozólmt a raik.odók.ö-
helyen kénytelenek voltak nyitják, hogy számos régi ra,- teles swrvek magukra hagy
olyan vágányokat is kijewlni kodóhelyen hiányoznaik a fi- ják, a helyszínre nem külde
rak,od.ás céljaira, amelyek ed- gyelmezt.et.ő táblák _ a szük- nek hozzáértő, felel.ós mányi,
dig más célokat szolgáltak, .;s ségrakodóhelyeken sehol nincs tót. így kiképzésük a rakodást il- _ amelyek felhívják a figyel
letóen elég sok kívánnivalót met, hogy vasúti kOCsiJw.t moz
hagy maguk után. gatni vasutas, vagy anna.k pót, 

A szabályok nem ismerete 

veszéllyel járhat 

Elmarad 
a balesetvédelmi oktatás 
A megnövekedett rakodás 

gyorsabbá tétele sajncs még 
nem annyira a gépesítés esz
közeinek fokoootta,bl> alkalma
zásával, hanem több ember.! 
erővel lehetséges. A ra.ltodó
és iparvág,ányokon mind na
gyobb számban jelentek meg 
a régi ra:kodómunkások mel
lett kezdő rakodók is. Ezeknek 
tekinrt.élyes része ezt a mun-

1 kát nem hivatásszerűen, ha-

lására kijelölt sze·mély jelen-
léte nélkü-l nem szabad. Ehhez A felügyeletre rendelt sze., 
még hozzá kell tenni az új mélyek is gyakran elnézik, 
vagy társadalmi rakodómun- hogy a rakodómunkások enge
ikások esetében, hogy azokkal dély nélkül kocsit mozgatnak, 
állandó feliigyelet nélkül nem fékeket felengednek. Néha 
szabad ilyen munkát végez- még váltóállítást is végeznek. 
tetn,i,. Fokozott mértékben kell A rakodás megkörunyitése ér
óvru azoka.t a fiatalokat, aiki- dek.ében, a lkö.zúti já:rnnűveket 
k.et tapasztal.aftlanságuk meg nem engedett körelségbe 
mellett - a körülményekkel állítják a va.,;úti kocsihoz, a 
nem számoló lendületük is vágány melletti anyaghalmaz.. 
bajba sodorhat. ból rorténő rakodások eseté--

------ • • • -------

Többe kerülhet egy baleset 
,~ ..

. 
Réaii;;.; .állom;i�. évenie.7.�. 1ó kocsi'k könnyen bal-

A raikodó- és iparvágányo- ben a közúti járműveket mé
kat kiszolgáló, illetve az oda lyen az úr-, illetve a ,-a,kszel
kocs.hlrat kiállító vasutas tola- vényen belülre áLlitják. 
tóesapartok munk,ájában ta- Külön kell szólni a raiko
pasztalni, hogy a legelemibb dásra 1."i nem képzett, szükség
biztonSági szabályokat sem rakodóvágányokon előforduló 
tartják be. A vágányokra való &nkényes kocsimozgatás veszé
bejárá.s előtt a szándékolt lyéről. Az ilyen helyeiken 
mozgásról nem értesítik a m- mozgatott kocsikka{ egyebe.'lc 
lrodómunkáS-Okat, vagy azolc mellett közlekedő vonatokat 
felügyelőjét. Eltűrik, 1',ogy a is ve-széiyeztethetnek, ame-
ra,kod,ómu-n.káso1e a tolatás köz- Jy�ból beláthatatlcm követ4 

ben mozgatott k.ocsikban ma- kezmények s2lá=zhatnak. Ez 
rad.jana,k. A kiván:ság szerinti egyaránt fokozott felelősséget 
1"akodóhelyre állított kocsik ró a sza:bálytalanllrodókra, és 
kézi.fékjeit nem húzzák be. A awk felügyeletét ellátó dolgo
féhtelen vasúti kocsikat alá- zókrn.. 

Ez a modern �onalú kisvasúti Diesel-mozdony a Kecskemét-

Bugac közötti keskeny nyomközu vonalon közlekedik 

(Hemzó Károly felv.) 

Nem jó hajnalig üldögélni 
- Az idén már  31 vasutas - dögélni? - Tudjuk, hogy ez 

kőztülc három 1.'áltólcezeló - igen kellemetlen, hiszen az 

Lépett ki a MAV szolgálatából embert_ elálmosítja _a tétlenség. 

Veszp,·éni-külső állomáson Meg hat a vasutas 1s ember . , .  
· A nyáron csak megvoltak va

Helyettük ha jött is új emb�r, 
1 lahogy. Aludtak egyet az állo

nem maTadt meg. A munka- máson várakozó személyko
eróhiány nagyon megnehezíti csikban, vagy a váróterem 
Veszprém-külső helyzetét - 1 padjain, bár ez szabálytalan 
mondotta beszé!getésünk al- pihenés volt. Még arra sem 

!<:almával Bernáth József állo- volt lehet�ségü� .. ho�y étel��

másfónök _ Ritlca az olyan k�t kulturált k_or�lmenrek ko

nap ho'JiJ valaki ne jönne hoz- zott megmeleg1tsek. Badogdo

-á�; hogy a munkakönyvét bozba töltöttek spirituszt, azon 

kérj�. Nii azonban egyetlen melegítették az ételt. 

emberről sem mondhatunk le. P�1·s.re, a múlt idő itt felesle
nyenkor sokan inkább az ön- ges. Ma is ez a helyzet. 

kényes kilépéssel járó terheket Veszprém-külsőn csak annyi 

rálialják, mintsem itt marad- változás történt, hogy a három 

janak. éve tartó panaszáradat után a 
szombathelyi igazgatóság kül

.. - Ilyen na�y ".olna az ipari 
dött két G-kocsit laktan 'a cél-uzemek vonzoereJe? . , . . J 

, , Jara. Alti azt gondolJa. hogy - Nemcsak arrol van s�o -: ezt a két kocsit kibélelték. eléí
jegyezte meg Szabó . JozseJ I 

készítették emberi tartózkodás 
párttitkár -, hog� az ipa_rban 

I 
céljára, téved. Igy nem hasz

magasabbak .. a �erek. hiszen nál ez a „segítség". s az is 
dolgozóink t�bbs_ege 

_ 
e".'nek el- furcsa, hogy az igazgatóság

Zenére szereti, hivatas�nak_ er-

1 

nak nincs néhány száz forint
zi a l-"<lsutat. A ,mevie:i,,o. és '.".en ja Pl(V rezsó beszerzésére. 
nehezen mego.dhato szoc,alts 

1 �1 . h . l' üld" él problémák azonban elveszik az , ' -� is 3;Jna ,g og v_e 

emberek kedt•ét a vasúttól. Al- j vának szolg�a� megkezde

[omásunkon például nincs · �ét a vonatkfscrok. <;:s'?.da-;i, 

megfelelő hely a vonatjuk in- hogy e�_bersegesebb korulme

úulását váró vonatkísérők s::á- nye� kozé vágyakoznak? � 

á vasut, a népgazdaság érdeke, 
ln ra. .. , _ . _ _ azt diktálják, hogy Veszprém-

' 
A kornyekr?l �eJaró '°':at- . külső dolgozói ne más üze

dsérők a haJnah vonatokhoz I mekben hanem az állomáson 
11ár az előző este megérkez-

1

· találják' meg végre a jobb 
nek Veszprém-külsőre. A szűk munkakörülményeket! 
lonatkísérő-szobában csak szé-
lek vannak. Jó-e, hajnalig ül- (Lőrincz) 

motor s�elvényt fordít meg esetet okozhatnak a sötétben. 
a zalaegerizt!l/l:i utazó i,;zemély- Csal, a szerencsének köszön
zet. Ez ;rendszerint

> 
éjszaka hető, hogy eddig nem volt baj. 

történik, veszélyes ikörülmé- Van hely az állomáson egy 
nyek 'között. rövid vagány behelyezésére, 

Három vágánya van Rédics mellyel meg lehetne oldani ezt 
állomásnak. Ha a második vá- a problémát hasonló módon, 
gányra befút a motoros, az 

I 

amint az Bagodvitenyéd állo
elsőn nem tud körbe járni, máson történt. Ez nem kerül
mert azt leádási. vagy feladá- ne annyiba, mint egy esetJe• 
si lkocsfilc foglalják el. A bar- ges súlyos baleset, 
madi:kon is mindig v.an egy Markos József 
szerelvény. Miután a bejárati 
oldal emelkedőben van, a mo-
toros fellöki szerelvényét az 

Zalaegerszeg 

téttel nem rögzítik. A szük- A ra.kodólerilleteken mind a 
ség,-ak<>dóvágányok kiszolgá-

, vasút, mind a rakodófél részé
lása előtt az á.Uomá<s vezetése ről a legnagyobb rendet és 
a kiszolgálást fJégzó tol<J.t6-

1 
bi�n.ságot kell megterem-

csapatot nem tájékoztatja tem. 
megfelelóen az ottani 1'iszo- Fehérvári Jcnsef 

eme.J.kedőre. és félreáll az el
ső vagy a második vágál!1yra, 
amíg a kocsik visszagurulna'k. 
Igy megtöriténilk a helycsere. 
Csakhogy ez sötétben veszé-

A műszaki propaganda szerepe a termelésben 
lyes doiog, hiszen a külső 
váltótól 50 méterre gyalogos
átkelőhely van. A szabádon 

Több Veszprém megyei ál
lomáson pans!_szkodnak a vas
utasok az utóbbi időben ér
ke!'ZJE!tt seprűkre. E,ze'k a sep,rűk 
nem a hagyományos és jól be
vált nyfrfa6.gból készülte!,, ha
nem olyan szedett-vedett 
ágakból, melyek sza;rkafészek
hez meg[elelnének, de arra 
nem, hogy havat seperjenek 
velük. A váltótisztításhoz ru
galma.s, tartós nyirf.aseprúre 
van szükség. Sürgősen gondos
kodni kell ezek beszerzéséről. 

* 

Szolnok állomáson a nyitott 
peronra települt az Utasellá
tó söntése, Korlátlanul mérillt 
itt a ,'!Zeszes italokat, és a pult 
előtt tolongó emberek elzárják 
a forgalmat. !gy nem lehet 
rendet tartani a peronon. és 
már néhány súlyos balesetet 
is okozott az italozás. A sön
tés bódéja pedig eltakarja, 
nappal is sötétté teszi az 
amúgy is szűk várótermet. Ez 
a söntés sem a va.sút, sem az 
utasok érdekeit nem szolgálja. 
Csak aiTa jó, hogy megbont
sa az állomás rendjét, és 
fokozza a baleseti veszélyt! 

A műszaki fejlesztés a ter
melékenység fokozásának 
alapvető módszere, és mint 
ilyen a szocializmus építésé
nek fontos eszköze. :E;ppen 
ezért a műszaki fejlesztésnek 
nemcsak gazdasági, hanem 
társadalmi jelentősége is van. 
A fizikai munka csökkentésé
vel például nő a munka szel
lemi tartama, ami a dolgozók 
általános kulturális, műszaki 
és szakmai képzésének szük
ségess<!gét vonja maga után. 

Melyek a műszaki fejlesztés 
ismertebb eszközei? 

Első helyen a tudományos 
kutatást kell említenJ. Az új 
gyártmányok és technológia 
kidolgozásának, a meglevő 
gyártmányok korszerűsítésé
nek igen nagy jelentősége 
van. Fontos szerepe van az 
újító- és foltalálómozgalom
nak. Az önkéntesség elve 
alapján a fizikai és a szellemi 
dolgozók széle5 rétegeit moz
gósítja termelés tapasztalatai
nak feltárására, és a műszaki 
fejlesztés problémáinak meg. oldására. A műszaki fejlesz
tést segíti elő a nemzetközi 
együttműködés, a műszak.i-tu
dományos együttműködés ke
retében átvett tapasztalatok 
elsf5sorban a szocialista álla
mok között. 

A műszaki propaganda 
jelentősége 

A .felsoroltak melle« jelen
tős szerepe van a műszaki tá
jékoztatásnak és a műszaki 
propagandának. Mit értilnk e 
fogalm:ik alatt? 

A műszaki tájékoztatás fel-

adata, hogy a műszaki fejlesz
tési problémák megoldását a 
korszerG technikai és tudo
mányos eredmények megis
mertetésével és felhasználásá
val mozdítsa e!ő. Mivel a ter
melés végrehajtója maga a 
dolgozó ember, nélkülözhetet
len számára azoknak az isme
reteknek a közlése, amelyek 
vele, mint munkaerővel szo
ros kapcsolatban állnak. flye
nek a munkalélektan, munka
szociológia, munkaegészség
tan, munkabiztonság, munka
jog, káderpolitika, munka. 
verseny, valamint az iskolai és 
szakmai képzés, illetve to
vábbképzés. Szorosan idetarto
zik még a szakkönyvtári, a do
kumentációs és a propaganda
szolgálat. 

A műszaki-tudományos pro
paganda elsősorban a kutatók
nak, mérnököknek, techniku
soknak szóló mfiszaki szak4 

ismeretek, a műszaki terme
lési propaganda pedig a mfi• 
szaki középkádereknek és 
munkásoknak szóló műszaki 
szakismereteknek a terjeszté
se. Az üzemeken belül elsÓ4 
sorban a műszaki termelési 
propagandán van a hangsúly. 
:E:rthető, hiszen ennek az a hi4 

vatása, hogy a fizikai dolgo
zókat juttassa olyan szakisme
retekhez, amelyek nélkül el
képzelhetetlen a munka szín
vonalának emelése. A müszakí 
propagandának a szocialista 
társadalmi rendben lényege
sen nagyobb tere van, mint a 
kapitalista országokban. 

A műszaki propaganda eszközei 

Nézzük meg röviden, milyen lában az üzemek éves terw 
eszközei és formái vannak a tartalmazza a műszaki fejlesz
műszaki propaga.ndá.nak. tési tervet, amely a műszaki 

Eszközei a sajtó, rádió, tájékoztatás és propaganda 
film, televízió, könyvtár, be- körébe tartozó feladatokkal is 
mutatóterem, műszaki klub. foglalkozik, célsrerű a tájékoz
Formái a szemléltető, a szó- tatási és propagandatervet a 
beli és az írásos propaganda. műszaki fejlesztési terv alap
Az üz.emekben a mGszaki pro- ján, illetve azzal összhangban 
paganda formái úgyszólván elkészíteni. 
mindenütt alkalmazhatók. De Az �ntézkedési terv mellett 
nagyon jól felhasználhatják ajánlatos éves vagy esetleg 
tapasztalatcserére a bemutató- egy távlati terv elkészítése is; 
termet, a kiállításokat és a A tervek készítésénél minden
műszaki klubot Is. kor figyelembe kell venni, 

Milyen Jegyen a míiszaki hogy azok irányának kitGzése 
tá.jékoztatás és a műszaki pro- összhangban legyen az üzemi• 
paganda terve? és a népgazdasági követelmé-

A műszaki propaganda fel- nyekkel és lehetőségekkel, a 
tétlenül megkívánja a tervsze- személyi és az anyagi feltétC4 
rűséget, mely pontosan meg- lekkel. Egyszóval a tervnek 
határozza az elvégzendő fon- reálisnak és végrehajthatónak 
tosabb feladatokat. Mivel álta.. kell lenni. 
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Sréd vasutasok Mafyarorszlifon 

MAGYAR VASUTAS 

A l.ö•ös gondol. n,,egoldásáért 
Intézkedések a term.elé!!ii tanácskozás nyomán 

Az 11:szaki Járműjavító leg- seg!ts8gét mondotta az 1 ,·itó osztály hathatós támoga-
nagyobb osztálya a XII. osz- üzemmérnök. - Nemcsak j tására. 
tály, a Diesel-javitó. Legutóbb azért tesszük ezt, mert rende- - Osztályunk számos új fel
november 5-én tartottak itt l.et van rá, de mert látjul<, J adat előtt áll, hiszen n�kün.� 
termelési tanácskozást. A nagy hogy valóban hasznos. a mwn- 1 keU megoldal!i a vasut u, 
létszám miatt nem lett volna ka m.egjav!tásához ma már Diesel-mozdonyainak javítását. 
helyes, ha egy helyre hívják nélkülözhetetlen. Nálunk is : Most kezdünk foglalk�zni a_z 

Október 23-31-ig négy svéd a nagy és mozgalmas előreha- azonban igen magas _ 30 szá- öss� a dolg�zókat,_ ezér_t �z igaz az a mondás: ,,Több szem M 31-es mozdonyok hidrauli-
vasutasszakszervezeti funk- ladás, amellyel a városokban, zalékos _ adók és más cimen. l osz\álY hat muhelyresze kulon többet lát . . .  " kájának javitásával. és jöi:ó-
ci.onárius járt hazánkban, er;y falvakban, ipari üzemekben és Már e nagy levonások miatt , tanacskozott. Temesi Bela - Hogyan foglalkoznak a re fel kell készülnünk a 
magyar delegáció svédországi a vasúton találkoztak. is nagyra becsüli a magyar I o�lyvE?Zető . és„ Bor?5i��1cy termelési tanácskozáson el- NOHAB-mozdon.yok javitásá
lá.togatásának viszonzásául. Mint elmondotta, ők különö- vasutasok társadalombiztosítá- ; Karoly uzemmernok mar osz- hangzott véleményekkel, kéré- ra is. Mindez osztályunk szün
Felkeresték a külön böző vas- sen becsülik a látottakat. h i- si mszonya,t. Véleménye sze- szesrtette a termelési tanácsko- sekkel? telen fejlesztését követeli meg 
úti szolgálati helyeket Buda- szen tudják, hogy Magyaror- rznt a magyar vasutasság tár- I zás tapasztalatait. E tapaszta- _ Záros határidőn belül - mondotta az osztályvezető. 
peste11, Pécsett. Székesfehér- szág hónapokig frontország sadalombiztositási ell.titottsaga latokról beszélg_ettünk . velük._ lrásban válaszolunk. de a dol- - llye!' nag� feladatot ':sak a 
váron stb. Beszélgettek ma- volt, míg Svédországban 150 a legjobbak közé tartozik a 1 :- A „  ter�elesi tana1;�koza.s gozók ennél is fontosabbnak dol(lozok _aktiv támoga�asával, 
gyar 1:asutasokl,al, szakszerve- éve nem ismerik a háborút. világon. j elott muszaki_ �onferenciat tar- tartják. ha észrevételüket fllfO�or_lat, tapasztal�tamak se-
zeti vezetőkkel. Amikor elér- Azt is jól megértették, hogy a E . k . h'  tottunk - táJekoztatott Teme- , gyors intézkedés követi gitsegevel oldhatunk meg. 
kezett a bu·csu· iap ·a ,. ·1 . b 'k - . - rre szu seg ts van, ,- ' elvt . E • t • ' . 

1 

L-cz 1 ' • azo..,ro magyar nep e eszereto es szen itt az emberek annyit és 
1 

51 ars. - zen � . Pll;� - es I Gyors intézkedést vár pél-c,, benyomásokról, élményekről miért nem akar háborút. oly zsírosan étkeznek hogy bi- a szakszervezet akttvistaival, a dául Funovits Béla esztergá-fagr;attuk őket, melyeket rö- Anderson elvtáTSat aki zonyára sokszor swr�lnak or- �űszaki vezetőkkel ��gbes7él- 1
1 lyos, aki azt kerte, hogy me- 1 vid kilenc nap alatt hazánk-

I 
kristinehamni vasutas, különö- vos, segítségre, illeti·e gyógy- tuk._ hogy a. termeles, tana.cs: netvágókés-sablonokat szerez-

, ban szereztek. sen a r;yer.ekekkel való nagy- szerre _ jegyezte mer; tréfá- kozason_ elsosorban a meglei;o zenek be. mert ezek hiánya a Söderberg elvtárs, aki fokú törődés rar;adta meg. Ha san darabszamos tervlema.radas 
1

. . ._ . • kát h ·t ált t 
Követésre méltó példa 

Stockholmból jött hozzánk, el- ' mást nem is tapasztalt volna, · pótlására hívjuk fel a figyel- .0 rrunose� mu n • � r. :1 - Sajnos i-an még olyan állo-
mon�otta, hogy elő�zör alapo- / csak azt, ahogy itt nálunk a Cavallius elvtárs Göteborg- met. Számot adtunk a megelö- l�• Az osztalyvezeto 1:13:r is '':- má.s, meryiillóhely. ahol nem 
tan at k!lll 9ondolni azt a ha- , gyerekekkel foglalkoznak, már ban_ dolgozik. A beszélgetés ző termelési tanácskozáson fel- t1;zk_edett, hogy_ a_ �':21 beva- sokat törődnek a renddel, a 
talmas elme11yanyagot, ame- ' az is meggyőzte volna őt arról �oran _el:'1011d'?tta. �ogy 1'issz�- vetett problémák elintézéséről, sarlass3:1 me�ort'.'mJek ez a tisztasággal bár erre minde
)yet a kilenc nap alatt össze- · a helyes útról, amelyen a ma- erkezesuk uta.n h_we'!- besza- a tervteljesítés, a szocialista besz':r�es. A�rany, Gyula hen- nü.tt mód �an. Pedig a kultu-

" 't "tt k Az b ·t 1 · - - u k - ·  molnak munkatarsaiknak a k d • , "' gerfuros amiatt panaszkodott, ,
1 

. .. gyuJ o e • azon an, a.mi gyar nep 3ar. gyancsa ;o . . mun averseny ere menyeiro,. h""'' "lt" "b tö "tt bl ra. t. tiszta kornyezet méltó 
látott és tapasztalt, nem egye-

, 
benyomásokkal töltötte el a m;ar;�arorszag, tap�ztalatok- ..,.,, az O oz? en ro „ :1 a-

1 

c,ak hozzánk vasutasokhoz és 
zik meg, sót ellenkezik azok- szociális létesítmények gyors rol ':s propagandista, leszn�k Jól elókés::ítették �\ v�n��• es 

t�
ncs �uté\ t az utazókö;önség is igényli 

kaZ az ismeretekkel, amelyek szaporodása és az a nagyfokú a _sved-ma.gyar vasutas barat- _r an � 0 osz a � mar _u a - e:.t tőlünk. 
11yugati hírforrásokból kerül- kulturálódási igény. ami a ,,as- sagnak. Elmondották, hogy a mú- v�nY:' _kap':'tt az . u:veg�zes el- 1

1 

Azokon az állomásokon es 
tek Magyaror�zágról _ b_i7!oká- 1 utas?kat _is jellemzi. ".�lü1:k I Feltettük a szokásos kérd�st: hE:lybizotts_�g tagjai és 3:_ �)zal- �eg�1�re es a futést ,s meg- megállóhely�ken, ahol eddig 
ba. Hatalmas es lenyugozo feJ- 1 egyutt órultek annak a 30 h,r- hogy_ tetszett Magyarorszag? mrak, a muszakrakkal kozosen, ez · elhanyagoltak a tisztaságot, 
lődést látott, az építkezések j nek is, hogy a közeljövőben. a Egyöntetű volt a válasz, na- jól előkészítették a tanácsko- Vannak olyan panaszok, , példát vehetnének József-sza
tégióival talál�zott, bármerre 

I 

magyar_ vasutasok bé-rét emel-
, 

gyon_ jól �rezték �ag�kat. más- zást. A dol_gozók nemc�ak melyeket nem lehet _g:)'�rsan natóriu':' megfllóhelyről, ahol 
1a.1tt az orsza,gba.n. Ha ko- ni fogjak. Elmondotta. azt is, k?r is sztvesen Jonnenek hoz- 1 mint hallgatok vettek reszt orvosolni, mert eh_ntézesuk bo- a szolgalatos or. Kalapács Ist
rábbról semmit sem ismen. hogy náluk a kereseti arányok zank. Ami pedig különösen I ezeken, de hozzászólásaikkal is nyolult : _Cs�k JOV�re le�et t'án mindent tisztán és rend-
11.kkor is megragadta volna az ma mér; jobbak, a levonás tetszett mindannyiuknak. az a segítették a munkát. megoldani peld_ául '1'.01ly La3os bcn tart. 

mi örökszép Budapestünk. / . :-- Nálunk a �űszn;kL v!zet!s 13:�t?s. �anas�:1-t, aki az akn� _Szolgá;_latu._sok 1!iu�k�val ;ár, 
.,._ .... __ ,... ___________ .,.,....,.. ... _.,.,..._ ... _..., (sj) tgenyli a dolgozok velemenyet, vilagit:1-sat _h_ianyolta. � m_� hiszen o a 3egykuuio ,s. Ezen 

1 
szakleJlesztes1 terv szerint  JO- a m.egállóhelyen naponta több ------------------�-�------ - vőre_ 8� OOO fori1;1tot_ akai::nll;k mint 15 vonat áll meg és az 
forditam az aknak es az állo- utasok száma több száz. De ha 

K E, p A s z O V J E T u N I o' B o' L 
prób_:t��e1:1 vilá_gíiásán�k kor- ideje engedi. Kalapács István 
szerusrtesere. Gemes Geza mo- nem tétlenkedik. hanem ta-
torszerelő javasolta, hogy a 6 kvrit. csinosítja szolgálati he-

Felejthetetkn napok 
Bayreuthban 

,l Js típusú motorok szivattyúit tyét. B. Gy. 
+ 

és regulátorait is vonják be a 
♦ cserejavitásba. Ezt tervezi az 
♦ osztályvezetés is. de az idén 

Bírálatunk nyomán· • • •  
- Utijegyzet -

A mikor a vonat elhagyja Nürnberget é.s a bajor hegyek 
• erdók között, a :\Jesterdalnokok.ból ismert Pegnitz folyó 
mentén, néhány óra múJ.va befut Bayreuthba., szinte e.gy más 
világba érkezik az ut<M. A -11agy városok szeditő iramát fel
�•altja emtek a barolek 'kiS'Város-nak küiönös a tmoszférája. 

Bavreuthban Wagnert, 11iint a „nagy varázslót" tartja szá
mo,, a zen.etörU net. Ez a varázslat ejfett bennünket ;s hatal
mába ma. 130 é-ln·el szül.etése es 80 évvel a halála uzán. De 
a.:z.t is csodált uk, hogy távol a világ zajától van egy sziget, 
aho! a tiszta zene, a. múlt hagyományait a korszerű követel
ményekkel szerencsésen egyesítő drámai előad4$. a sha.kes
pear,-t lalajból tdplálko.zó, hely,mk.ent megdöb bentő, de logi. 
ku.san magya rázott rendezés összehozza az ide zarandolkoit 
Wagner tisztel.őket. Ez:el szolgálja Bayreut>h ne·mcsak a leg
ma,ga,sabb rendú zenei hagyomáwuokat, de a bék.e ügyét is és 

ünnepi előadásaival ragyogóan tü:onyítja a hábOTú feltétlen 
elu.ta.sitását. 

Mit nyújt a= új Bayreuth? Lelkes és önzetlen emberek, 
elsősorban a két Wogner unoka \Vielanut é..s Wolfga ng 
Wagner - s velük együtt a Wagner kutataként is kimagasló 
eredményeket e/ért Herbert Barth a háború után -neikilátta.k 
ri wagneri életmu 1ijjáépitésének. S ahogy a kies város ép-ü
letremelcei a barokk hagyományok fenntartásával, de a mai 
élet korszerű technikai lkörelelményeivel tíjjáéledtek, Ú!J1/ a 
wa111..,,i összmű1·észet s:ellemi hagyo11uinyai új k.öntösbe,:n, de 
a régi maradandó tartalommal jelennek meg ismét. 

Az új Bayreuth elvetette a feleslegest, a sallangot, hogy 

l 
a. nehéz művek plasitikusan s:,ép magva annál inkább csil-
1,ogjon. Wagner a görög hagycnná:nyok folytatása.;;:ént széles 
kőrben, nemcsak a kiváLtságosok, hanem az egész népnek 
szóló niút-észi él ményt akart nyújtani (ezért tervezte <l'2: ün
nepi játékokat is belépődíj nélkül. mindenki számára hozzá
férhető maga.sszlnvonalú elöadás0<k:ké11t), s az ünnepi játékak 
mai vezetőit sakkal inkább ve.z;ér!i ez az eszme. mint a vál
lalkozás anyagi jövedelmezősége. 

Az ünnepi játékoknak ki kell emelkedniük a megszokott 
U<eretból. Igy van ez Salzburgban, ahol Mozart szellemét ün
nepeljük. igy kell le·nnie nálunk Szegeden és ez jelLemzi Bay
reuthot is, a.hol min.dezt nem a külsőségek csillogásával. ha
nem a lényegre konc�n•ráló egyszerű eszközökkel érik el. 
Maga a színház is néUcülözi a. pompát, egyszerű. téglaépület, 
de a szinpac'-technikai berendezései - így a wagneri sfüy
lyesztett és láthatat la.nul elhelyezett zenekar - biztosítják a 
11agysze-rutb  hang:ást és a modern lenyü.göző fényhatásokat. 
\�.ragner szerint az összrnürészet. vagyis a zene, a költészet, 
az elc>adómúrészet harmónik1is egysege a zenedrámai elöa.dás 
-mag,a. Az ü nnepi elö,ulások, magas sz-ínvonalát éppen eze'k 
tökéletessége szulgálja. Az első kettőt ő hagyta rá-nk örökül, 
mig a ,·en.de,és és így az e!öadás külső miliője a mat dicséri. 

S Bayreu thban drámát játszanaik. Természetes, _:,óznélküli, 
de lenyú,gözö színpadi játé!k. rag1,ogó énekesi halitások.kal 
páros,ulva ol11an hitez.essé tett{;/c a T,·isztán és Isolda szerelmi 
tragediaját. amilyen felszabadulta n derűs és hangulatos kö
zépkori népi játék -i:o!t �uszterokkal. pékekkel. a ranyműve
�ekkel, inasolokal, lovcgokkal a Nürnbergi mesterdaJ.nokok. 

Az előadások nem idmliza!m.a:k. hanem szakítanak a 1=
t:e�cionáli.s felfogással, olyan mestereket állitanak elénk -
a JV4rnbergi m.esterda'nakOikban -. akik század.okon át a 
mi' ,:,;s:::�tnek hordozói i·oltak. ezzel is igazolva azt a t•ítatha
tatlan k·u.itúrtörténeti tényt, hogy az igazi művészet gyök.eTeí 
a népből erednek. ,,Az ágaknak az eg felé, a gyökereknek a 
földbe keLl nyúlniuk" - mondotta más sza.vaJkJkal, de ugyan
ezzel a tartalommal Kodály Zoltán. 

Bay-reuth előadóművésaeit földünk legkülönbözőbb tájai
ról hivjá.k meg a művé.szvilág legkiválóbbjai közii,l, s a meg
bPcsülés kötelez. Amit nyújtanak az a. wagneri sze-llem és a 
rendezői elgandolás:Jk őszinte és m<?.ggyőzö erejű szolaálat,r, 
Egy-egy teljesítményük !ehe� a ré3zletesen elemző zenekri
ti'k.ai bírálat tárgya. összesség.' ben azonban magasan felette 
a.ll az átla.r;os zenedráma előad.ás színvonalá.na1k. 

Dr. Csillag Ferenc 

A Szol-jetunió villamosított vonalain ma már számos ilyen 
nagy teljesítményű villamosmozdony iovábbiija a szerelvenye

kei 

már nem kerülhet rá sor, mert 
az összevont utalvány elkészí
tése nagyon bonyolult feladat. LA.punk szeptember 14--i Berta József azt kifogásolta, számában megírtuk, hogy Me
hogy a szállító targonca csak zőhidvég állomáson a vonat
egy munkással dolgozik. Ezen kísérők szá-nuira nincs 1,eheis nehezen tudnak segíteni. 1 tőség a magukkal hozott étel m;rt wa -� vállalatnál se-

1 
megmelegitésére . .,Ismét .s.::ógedmunkash1ány van. Ugyan- vá tesszük" CÍ[!')'l cikkünkre • 

csak nehezen on•osolhatók az választ kaptunk a pécsi �
�Y�_gl;li�nnyal és az anyagok 

I 
gatóság vezetőjétcil, Tóth Jd

mmosegevel kapcsolatba': el- nos elvtárstóT. Megírja, intéz
hangzott panaszok. hiszen kedett, hogy MezőhídL'ég állo
ezek megoldása meghaladja az máson a vonatkísérő szemely
üzem hatáskörét. :;;et részére 2 darab egy-egy 

Új f e/adatok főzőlapos villanyrezsó rendel
kezésre álljon. 

Szentgáli István levelezönk. 
Ezen a .  legutóbbi_ termelési a. gyöngyösi Kitérőgyá.rtó üV ta1:ácskozaso� _senk, __ sei:n _ be- 1 dolgozója arról tudósít, hogy 

sz:é!t . '.1 probak . d1Jazasanak j volt foganatja az újságban álkerdeseról. A korabb1 tanács- tala megírt bírálatnak. Az 
kozásokon annal több szó esett I iizem vezetói gondoskodtak 
róla, és az ügy még nincs meg- , kellő számú pad beszerzésé
n7mgtatói;;n elintézve. A;. os

.
z-

1 
ről. A gyűlések a lkalma.

. 
'val 

talyi:ezeto megJegyezte. hogy mar nem keU ácsorogn! o 
számítanak ebben a járműja- dolgozóknak. 

Az aktivisták oktatásának előkészítése 
Komárom megyében 

A tóbbi között A család szere,. 
pe a társadalomban. A� alko• 
holizmus és a családi élet, 
Egészséges napil'end, Egészsé
ges élet és hason ló témájú elő
adások szerepelnek az akadé
mia napirendjén. 

Az új oktatási évad szerve-
! 

A terv szerint a bizalmi tanzési munkájának megkezdése folyam hét szakszervezeti bielőtt megyei biz�tts�gun k  ösz- zottságnál, az eredetileg terszegezte az elmult ev tapasz- vezett 100 helyett 1 10 bizalmi 
talatait. Májusban_ &.z oktatás! 

1 részvételével vette kezdetét. 
btzottsag megyei b1zottság1 Az előadók felkészítéséről a 
ülésen számolt be a k�lönbó�ő

, 
megyei bizottság gondoskodott. 

tanfolyamok eredmenye1rol. M ká ll ' tá · ta - l t 
hiányosságairól. Mindez az új �- se, _a_ s, . mo yamo 

oktatási terv elkészítéséhez is 45 ,eszv�, ovel. har_om szak-
sok seg·tség t • ·t tt szervezeti b1rottságnal szervez-1 e nyuJ O · tünk. Ugyancsak esti tanfolya-

Mit tartalmaz megyei bl- mokat rendeztünk a munkavé--
zottságunk oktatási terve? delmi reszortban négy szak-
Mindenekelőtt részletesen szervezeti bizottságnál 55, ter-

meghatározza a megyei bizott- melési tanfolyamot ugyancsak 
ság és az alapszen•ezetek te- négy alapszervezetnél 40 aktí
endőit. Rögzíti, hogy hol, mi- vával. 
lyen esti tanfolyamokat kell Az esti tanfolyamok előké-tartani. Magában foglalja a szítése, szervezése és beinditáterv a szakszei-vezeti politikai sa zavartalanul történt. Miniskolák, müszaki munkásaka- den remény megvan arra. hogy démiák es az ismeretterjesztő ezek a tanfolyamok elérik cél-előadások rendszerét is. jukat. 

ni jelentkezését és a tervezet
ten kívül is szerveztek tanto
lyamot. lgy Komárom megyé
ben 6 helyen, 97 részvevővel 
ok--tóber második felében kez
detét vet te a szakszervezeti 
politikai iskola első évfolya
ma. A második évfolyamot 
három helyen 53 részvevövel 
kezdték meg. 

Emelkedett 

a mun/c:ása/c:adémiák száma 

Megyei bizottságunk 
a.z idén először szer\'ezett 
műszaki munkásakadé-

miá.t, 

nyolc alapszervezetnél 171  
hallgatóval. Az előadókat me
gyei bizottságunk kultúrneve
lési bizottságának előado cso
portja adja 

Bővül 
az ismeretterjesztés 

Az ismeretterjesztö előadá
A szakszervezeti aktivisták sokat illetöen eddig nem sike

és funkcionáriusok továbbkép- rült jó eredményt elérni. ip
zése mellett a megyei bizottság pen ezért az idén ezeket az 
gondot fordit a dolgozók álta- előadásokat is nagyobb gond
lános műveltsége szinvonalá- dal készítjük elő, mint a ko-
nak emelésére. rábbi években. 

,• . .. Különösen nagy súlyt he-To_vabbf�Jlesztetiuk az �- tyezünk a munkásszálláso-

Működnek 
az oktatási bizottságok 

múlt eyben Jól _ _ bevalt kon lakók tájékoztataaára. 
A szakszervezeii bizottsá- munkasakadem,akat. 

1 Az ismeretterjesztö elóadások 
gok a politikai iskolák A_ k_özművelödési munkásaka- anyagát szintén a kultúrneve-
szervezésére is ütemter- derrua harmadik évfolyama lési bizottságunk készíti elö. 

vet készítettek. négy helyen 135 dolgozó rész- Az alapszervezetek mar meg-
Az. oktatási bizottságok A propagandisták és a hallga- vételével novemberben kezdi kezdték a szervezést a novem-augusztus 15-ig a száz főnél tók kiválasztása augusztus vé- meg működését. ber közepétől sorra kerülő el-nagyobb alapszervezeteknél géig megtörtént. A pártszer- A dorogi csomóponton a só előadásokra. megalakultak. A kisebb szak- vezetek mindenütt a legjobb szaksze,·vezeti bizottság külön A gondosan előkészített tan-szervezeti bizottságoknál az d' tákat b t ·t tták f J k · éb szb tagJ'ai közül k á . f propagan is iz os1 o . szervezett munkásakadem1át a o yamo es egy oktatási 0 tat sr ele- A politikai iskolák első évfo-

nök ,·é z ·r A . k d . 'á formák utan. megyei bizott• lőst jelöltek ki. lyamát három szakszervezeti _s e e.
_ 

z a a �mi �a !águnk a korábbinál jobb 
Az oktatási bizottságok 

l 
birottságnál terveztük 41 rész-

1

4�_-ai_i: Jel�nt_kez�e�. A temako-
1 

eredményeket vár az új okta-
feladatát képezte az alap- vevővel. Az alapszervezetek rok osszeal11tásanal a szakszer- tási évadtól. 
5zervi oktatási tervek el- azonban figyelembe vették a vezeti bizottság figyelembe Békési Sandor 

készítése. szervezett dolgo:zók idő közbe- vette a nők érdeklődési kórét. mb-titkár 



• ___________________ ...;.. __ _...;;:;.�IAGYAR VASUTAS 1963. NOV&."\fBEll 16. 

S p o r t h í r e k  

H 1 -=';E:===•
=

·�·_:;r�=
=

=:·�:-:-•��-:0;:;r:��:{i H····· •.• .. H·······································-·-

A Mil/yar Testnevelési és Sportszövetség 
létrejötte előtt 

Biztosan vette az elsó aka
dályt a Vasútépítók as;ztalite
nisz-csapata. A férfi asztalite
nisz-csapat.ok Európa Kupa 
küzdelmében a Vasútépítők el
ső ellenfele az osztrák bajnok, 
Bundesbahn Wien csapata volt. 
A két együttes november l-én 
Szombathelyen mérte össze tu
dását. A találkozón a Berczik 
-Rózsás-Holló összeállítású 
magyar csapat fölényes, 5:0 
arányú győzelmet aratott és 
ezzel to,•ábbjutott a küzdelem
ben. 

Levél egy névtelen levélíróhoz 
Néhány hónap múltán is eml.ékszem a levelére, amit ha

ragjában, fiatalos hévvel írt a Magyar Vasutas szerkesztósé
gének. 

Hogy is volt ? 

Közeledik az év legnagyobb 
jelentőségű sporteseménye: a 
.Magyar Testnevelési és Sport
szövetség alalruló kongresszu
sa A december 12-13-án ösz
szeülő kongresszus van hivat
va, hogy megválassza a ma
:gyar sport új vezetőszervét. 

Az előkészítés - mint is
meretes - közel két eszten
deje folyik. Ez alatt az ország 
valamennyi sportköre - be
leértve az eddig szakszervezeti 
irányítás alatt állókon kívül a 
szövetkezeti, az iskolai, vala
tnint a Dózsa és a Honvéd 
sportegyesületeket is - a te
rületi TST-szervek irányítása 
alá kerültek. Ezzel kialakult 
a sportszervezeteknek az a 
rendszere, melyben a külön
féle országos központ.ok he
lyett kizárólag a területi : me
gyei, illetve városi, járási test
nevelési és sportszövetségek 
gyakorolják az irányítást. 

Az egység jegyében 

Ez a szervezeti változás je
lentős következményeket hoz 
magával. Egységessé válik a 
sportegyesületek nevelő mun
kája, és az országos tapasz
talatok közvetlenül áramla
nak le a szakemberekhez mind 
a szakkönyveken, mind az elő
írásokon keresztül. De egysé
gessé válik a sportkörök anya
gi _  ellátása is. A helyi erőkön 
kívüli támogatásokat a TS
szervek határozzák és juttat
ják el a jövőben az arra ér
demes sportegyesületekhez. Ez 
annyit is jelent, hogy a támo
gatás mértékének meghatáro
zásában helyben, egységes el
vek és körülmények jobb is
merete alapján járhatnak 
majd el. 

A sportegyesületek már 
J11egtartották közgyűléseiket, 
megválasztották vezetőiket, 

valamint a testnevelési szövet
ség konferenciáira a küldöt
teiket. Először fordult elő a 
magyar sport történetében. 
hogy minden sportkörben - a 
katonai és diáksport.körben 
egyaránt - választott vezető
ség került a munka élére. 

A gyűlések mindenütt nagy 
érdeklődés mellett zajlottak 
le, a várakozásnál jóval na
gyobb aktivitás közepette. A 
Szolnoki MAV-nál például 160 
küldött gyűlt össze. Nagy 
számban vettek részt a gyűlé
seken a helyi párt-, tanács-, 
tömegszervezeti és gazdasági 
vezetők is, ami azt bizonyít
ja, hogy megértették a sport
egyesületeknek a helyi vezetés 
kezébe adását, és felelősségü
ket. Igen jó hatást váltott ki 
a Szolnoki MA V közgyűlésén, 
hogy a járműjavító főnöke fel
szólalt és állást foglalt a sport 
jelentősége mellett. 

Elsősorban saját erőre 
támaszkodva 

Még fel sem mérhetjük a 
helyi vezetés jövőbeni önálló
ságának jelentőségét, hisz a 
sportkörök szempontjából két
ségtelen nagy problémát jelen
tett a sok országos központ 
u·ányító és ellenőrző „tevé
kenysége". Ezután a megvá
lasztott helyi vezetőknek sa
ját erejükre - üzemük, váro
suk lehetőségeire támaszkodva 
kell dolgozniok. Lehet, hogy 
ez kezdetben nehézségeket 
okoz, de nagykorúvá neveli 
őket, a szakszervezetük segít
ségével átsegíti őket az akadá
lyokon. 

önállóságuk megnyilvánul 
majd a versenysport fejlesz
tése mellett a sport helyileg 
való elterjesztésében is. Ezen , 
a téren rendkivül nagyok a 
lehetőségek. Hisz az üzemek, a 

Vasutas csapatok sikere a Heves megyei 
üzemi labdarúgó-bajnokságokon 

!;leves mes<vében az idén. Hat-- is Játszott a csa.natban. a:lc!k va
'1'anban és Füzesabonyban rendez- lamikor a Hatvant VSE csaoatá
tek 161slkierült üzemi labraú!!ó- ban Játswttak. Ezek az öre<!fiúk 
balnoiksáJ<:okat. Mindkét helven soortszeretetbéíl is ielesre V!ZSl?'.áz,. 
Va&Utas csaoat vél?zett az első tak. 

���en. n�!'
an� taii!��� Füzes&bon.vban a iá.rási TST 

ha.t csaoat vett részt. A bainok- nyolc csaoat részvételével első-
sáJt bete1ezése után a Hatvani �� Az��74;el�

rni 
v�

n
��S:; MA" holtversenvben véo!zett az küzdelmet. vívott a fűtőház és a el.&6 hel�en n Cu.ko:evár csana�.á- villamosvonalfelü.e:velósée csaoata. vaL A ké. <:5aoat uira mérkőwtt A lret csaoat oárharcából a íút&a.z első hel� ért. Ezt a találk?zót háziak kerültek kJ l?Vőztesen . •  Jól 

����e�J�rt�t 
i! :V-t:�� 1 �ereo�t .:1 T'BBF csaoa� is. Az 

va�tas v�l�atott. ma már deres- , 
a:1omás1

. 
dob?Oz.ók csanata s hato: 

haju SreJ Sándor lőtte. Srejen dik helven véezett. 
klv(II több olvan Idősebb doll?ozó s.zii<elvárY 

vasút dolgozóinak nagy része 
még nincs bevonva a rendsze
res testedzésbe. 

A közgyűlések aktivitása azt 
mutatja, hogy a sport szerete-

* 

te változatlanul nagy, a tag- Jó sportoló, szorgalma.s dol
ság eg}Te bátrabban bírál, ja- gozó. Alig egy éve dolgozik 
vasol. örvendetes, hogy egyre Szeged-Rókus állomáson Gelei 
jobban terjed a társadalmi t�·a, a Szegedi VSE 19 éves 
munka, az új szakosztályok tehetséges sportolója. Gelei 
szervezése; elsősorban a ki- ll:va mindössze négy éve je
sebb üzemi és a falusi sport- gyezte el magát az atlétikával. 
körökben. 1949-ben 149 cm-t ugrott ma-

A közgyűlések menete most gasba. Az idén megnyerte a 1 
lezárult, és megkezdődött a felnőtt magyar bajnokságot és 

1 járási, városi, budapesti kerti- 163 cm-es eredményével új 
leti testnevelési és sportszövet- országos ifjúsági csúcsot ért el. 
ségi �onfer�nciák_ i?ősza.k.a. Gelei Jl:va nemcsak kiváló 
Ezzel uJabb Jelentos lepést te- . 
szünk előre, a Magyar Test- sportolo, hanem

_ 
munkahely�n, 

nevelési és Sportszövetség lét- ! Szeged-Rókus állomás seg� 
rehozásához. 1 hivatalában i s  szorgalmasan 

Endrődi Lajos dolgozik. 

.- -❖--·":$.' _, 

!vek óta rangadónak számít a BVSC-Szá.llítók bajnoki lab
darúgó-mérkőzés. A két csapat mindig heves iramú küzdelmei 
vív egymással. A Szón:i,1 úton sorra. került mérkőzésen 1 :0 

arányban. a Szállítók csapata. gyó:r.ött 
(Almási László felv) 

______ .,. ____ ._ _______________ _ 

B I R K Ó Z Á S  

Eredményesen szerepeltek a 
BVSC fiatal birkózói a közel
múltban lezajlott bajnokságo
kon. A budapesti ifjúsági kö
tött- és szabadfogású csapat
bajnokságot például nagy fö
lénnyel nyerték, így bejutot
tak az országos döntőbe. A ke
rületi bajnokságon hat első, 
két második és egy harmadik 
helyezést szereztek. A Buda
pest ifjúsági kötöttfogású baj
nokságon három első és há
rom második helyezést értek 
el. A. pontversenyben 24 pont
tal az elsó helyen végeztek. 

Veteranok es fiatalok 

mlálkozója 

A szakszervezet elnöksége 
s az Ifjúsági bizottság az idén 
is megrende2'te a már hagyo
mányos vasutas veterán és if
júsági találkozót. Az ünnepség
re a Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom elóestéjé-n, no
vember 5-é-n került sor a szak
szervezet Benczur utcai klub
helyiségében. 

A meghívottakat az elnökség 
nevében Szabó Antal fótitkár 
üdvözölte. A fiatalok nevében 
Pataki Ilona, a Nyugati pálya-
udvar KISZ-bizottságának 
tagja köszöntötte a munkás-

Én írtam egy karcolatot, egy megtörtént eset;tel kapcso
latosan: Az egyik nagy á!lo-más forgalmi szolgál.attevóje egy
idóben két személyvonatot fogadott be az állomásba, egymcu 
mellé, veszélyeztetve ezzel az utasok testi épségét. 

Ön felháborodott, hogy szóvá tettem. ,,Maga nem vas
utas! Hogy gondolja, hogy a forgalmi szolgál.attevó teki.ntettel 
Lehet nagyforgalmú állomáson az utasokra?" Meg arról be
szélt, hogy megbüntetik önt, ha megállítja a v=tot. 

Nem tudtam vitába szá.llni önnel, mert névtel.enüi írta a 
l.evel.et. De a levél hangja, stilusa sem volt alkalmas vitaanyag. 

Azért térek e:rekre most vissza, mert a közeli napokban 
MosonmagyaróváT állomás forgalmi szolgálattevője - fel:téte• 
lezem, nem az ön makacs és oktalan felfogását követve - ha
nem a munka hevében vag·y vétkes feledékenységból egyidő
ben, egymás mellé, - éppen úgy, ahogy azt annak idején én 
kifogásoltam - bocsátott be két vonatot az állomásba. 

Az ön_ ált�l helye_�nek, ta-rto� munka egy 14 és egy 15 éves 
gyermek eletébe kerult, es . . • es . . . a forgalmi szolgálattevó 
s:.emélyes szabadságába. 

Vigyázzon! Nehogy ön is így járjon! 
- lyf -

� l\�odem _h3!:szállitó kocsi 1 - A rakva-rakott mozga• 
p,rotohpusa keszült el a Land- lom keretében jó eredménye
ler Jánnűjavitóban. A két- ket érnek el Békéscsaba. állo
rekeszes, 10 tonna élőhal szál- máson. A helyi AKÖV vasár
litására alkalmas kocsiból nap is rendszeresen segít; a 
novemberben még kettö, az év vasutasok munkáját. 
végéig további hét épül. 

- Békéscsaba állomás kor
szerű bizrositóberendez>ésének 
építése befejezéshez közele
dik. A munkálatok olyan 
ütemben folvrw,k. hogy előre
látható1a{l a határidó elótt 

- Folyamat06Sá tették a fo
gászati rendelést a I),<..Ji pálya
udvan:- orvosi rendelőjében. A 
rendelőt így a dolgozók csa
ládtagjai és a nyugdíjasok is 
felkereshetik. 

két hónappal á:tadhatják ren- , _ _ . 
deLtetéséneik a balesetmewtes . .--:- Vacott a fu�oh_a.z ��o
és gyorsabb közlekedést szol-

I 
zoi , az . év há.t�al�o resz�re 

- 1 - be nde 'llt tmJabbi 2 SZlá.za,lé,kos szen-ga O re ze · megtakarítást és a mozdony• 
- Jó munkáva.J köszöntöt- Javítási koltség,ek 2 százalé

ték november 1 ünnepét a loos csökkentését vállalták no-

debreceni fűtőház dolgozói. vember 7 a.Lkalmából. 
Terven felüI két m<YlAlonyt és 
bét kocsit adtak át határidő 
előtt a forgalomnak. 

- V j üzemi konyha épül 
a Swlnoki Járműjavítóban. 
Az építést szeptemberben 
k,ezd.ték, már elkészrült az ala
po�, jelenleg az épület pin
céjét szige:t,elik. 

- Celldömölk állomáson 14 
millió forintos költséggel el
készült a korszerű dominó 
rends-zerü biztosítóberendezés. 

- Ötkapus UJ áruraktár 
épül Baja állomáson a régi 
elavult raktár helyett. 

- Ezer doTlgozó étkezésére 
ZaJ�erneg 11.!lomás , alloaJ,m,zs üzem; konyha épül 

munlraeredmenyei eddig 1;0 Nyi-regyháza á.llcnnáson. A ter
szá.za.lékkal jobbak a. tavalyi- -vek szerint jövóre ad.já.k át 
nál. ezt a létesítményt, amely meg• 

Népgazdasagi erdek 

a Tasg;vújiés 

Szervezetten folyik a vas
gyűjtés nálunk, a Békéscsabai 
Pályafenntartási Főnökségnél. 
A múlt negyedévben gyűjtés. 
valamint a gazdasági vasút 
vonalbontása útján 2149 má
zsa ócskavasat szedtünk ösz
sze és adtunk le. 

oldja a dolgozók étkeztetésé• 
n,ek problémáját. 

A szerkesztóseg üzeni 
Foki István, Varga István, B& 

reznai Márt.1 Budapest, Boldizsár 
Gyula Békéscsaba, Markos Józse1 
Zalaegerszeg, Marosán Pál Deb
recen, Pintér Lajos Vácrátót. 
Szentgáli István Gyöngyös, Szel
le Ferenc Szob, dr. Bánlcfalvy 
Gyula, Szilád! Sándor Szeged, Bó-
dog Mihály Dombóvár, Bognár 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  
mozgalom régi katonáit, akik 
k{)zül többen már az elsó vi
lágháborút megelóző években 
eljegyezték magukat a mozga-

Most, a negyedik negyed
évben is igyekszünk hason
ló eredményt elérni. Meg
szerveztük a versenyszerű 
vasgyűjtést és az ócskavas 
gyűjtőhelyre való szállítását. 

Károly Tapolca, Behán Rózsa 
Kazincbarcika: Leveleiket lapunk 
anyagához telhasználJuk. 

Szilágyi József Budapest. Bog
nár Károly Tapolca: Levelüket il• 
letékesekhez továbbítottuk. 

Vízszin.tes: t. Az elkövetkezen� 28. Történelmi név 31. Ures hor
dó ldökben különösen tartsuk dó teszi 32. Tűz l!!éle 33. Török 
szem előtt.. (lolvt. a füe-1?. l-ben.) név 34. Szlovákiai város 35. Né-
13. HalQiJ:!.ell elem lA. Szellem.e.�- met szernélves névmás 36. Keleti 
:!.;el való érintkezés tudománva J..'i. név 38. N6<!atás 39. Kötőszó 4!1.. 
Fordított fal 16. OkoUi:t szill6ie 17. Női név 42. Vee-vél mértéket 43, 
GvaJ.c:n\n használt szerszám 16. Olasz folvó 44. Szeizmikus kezdet 
Szénhidrátban llaZ<ias, táolálék 19. 46. Verés 48. Lendület 50. Trak
Al1óviz 31. Rá26szerv 22. Szem� tormárka 51. Me.i!v. néoiesen 52. 
lves- névmás. 24. Nemzeti Vállalat Orlernénv névelö\·el 53, Kotlós 
25. Nem ,rváva 26. Mennvboltot ma.S-kéooen �- ÉSzaki városok: 

szövetsét!e volt 56. Tó a Szoviet
unióban. 57. Felsőfolt Jele. 58. Etel-
1.zes1tö 59. Orosz helveslés. 61. Be
tüoótlással oiaci árus 62. llven 
lao is van 63. Becérett női név 
65. Hold 66. Nyugati hírügynökség 
67. Hee: előde 69 . .Janá.n ldsolasz
t.íkai termék 711. BoldoiruJi ! 72. 
Porosz-sMSZ helvséE? a Saale
folvó melletf 73. A kímélő ét
rend. 

Ffi�e-öle1res: 1. A vízszintes t. 
folytatása. 2. Han.e:osan síró 3. 
Juttat. 4. AZ elem leE?.ldsebb ré
szecské.ie 5. 'üzemfenntartás költ
sé!!e 6. Utó betűi keverve 7. Éke
zettel értéklelző 11. Han!!talanul 
leie:.üz 9. Az Oi.Se mellék:folvóia 
10. Tudat1ansáa' 1e1zőieként is 
hasz.náliák 11. Létezik 12. Reitett. 
laooanJ!ó 2L SOvánv ló 23. Maid
nem lrelme 25. Medveía1t.::1 Zl. 
Eötvös-in�a 29. Hindu na"!?V szel
lem 30. Az acé1lrvártás e2v1k fel
találóia 31. • . •  tus. tudománvo..c: 
fokozat 36. A varrós.zerszá.m :n. 
Veszorém me.evei köZsée' 40. Da
rabol 43. Elfoe-adott hivatalos ok
mánv 4:5. Vlssza: szalamandra
féle kétéltű 47. Szibériai folvó 49. 
Lónév 54. Kraszna . . büszke vá
ra 55. Közéo-Euróoa le!!na!i!Vobb 
folvóia névelővel 58. Blbllai he,tv 
6(). Pozitív elektród 64 Római 
kettő 65. Háziállat 63. ll<ekötő 70. 
A mai nau 71. Azonos mal?'án
hane-zók. 

Bekilldendö: víz.szintes 1 és folv
tatása a ffureőlee-es l-ben. Bekül
dési halá.rldö: december 10. 

AZ t"lózö keresztreitvén::v helves 
meefe.itése: Eszmei offenzíva. 
Müs:zaki. technikai szinvonal. 

Könvvet nyertek: Wéber Már1a 
Bo.. Lenin könít 93. III. 9 Mol
nB.r I.mre forl?'. szoli?. tevő. Káld 
áUomás. Fésüs László Szentes. 
Bercsénví u. 2.. Balo.e:h Gézáné 
vez . oénz.truros. Kaoosvár. 57e• 
mélyoénztár. Kiss János veszo· 
rémvarsánv. Rákóczi út 86. 

lommal. Vasgyűjtő munkájáért di-

A köszöntésre a veteránok cs_éretet érdemel B?kő K�r�ly 

ne éb . va ga J' f - 1 _ palyamester, Galisz Mihaly v en 
. 

r 
_ 

o�se va a 
I 

előmunkás, Bondár Lajos, Mi-
szolt, ma1d Vegh La:,os, a sza:k- sinszki Béla Kiss János Na
szervezet elnök.e az ünnep al- csa Lajos pályamunkások'. va
k.almából átadta a ve/ieránok-

I 

lamint az anyagcsoport min
nak s a fiataloknak az elnök- den tagja. 
ség ajándékát. 25 veterán és Boldizsár Gyula 
ZS fiatal részesült jutalomban. Békéscsaba. 

MAGYAB VASUTAS 
Felel6s szerkesztö: Gulyás János 

Felelős kiadó: Szabó Antal 

Szerkesztőség: 
Budapest VL. Benczúr D. 41 

Telefon: városi ; 424-184, 
Uzemt: 89-77 

Terjeszti: a Népszava bapkiadó 
Vállalat 

Budapest VU.. Rakóczt dt 5t 
SZikra L.aonyomda 

T É V E D N E K  S Z E R TÁ R B A N  

- Vannak, akik a kényelmes szobából így 
képzelik el az ifjúsági rakodóbrigádokat. 

- Úgy látom, ezeket a nadrágokat már ,na. 
gasabb éLetszínvonalra méretezték. 

(fusztai Pál rajzai) 
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Lesz-e átszervezés a vasutnál? - Készüljünk az ünnepi 
személyi orgalomra - Felemelt tervvel kezdjük a jövő 
esztendőt - Várható a tranzitszállítás növekedése 

A a,asut idős!Serű leladatairöl bes!Selt dr. Csanooi György �ériga11Sgató 

1 November 15--É:tl, pénteken 
aidélelött aktívaérte'kezletet tar
lt.otlek a Vasúti Főosz:ályon. 
& érteke7Jletet Szabó Antal 
elvtárs, szakszervezetünk fő
titkára nyitotta meg, maj<i át
llldta a srot dr. Csanádi György 
elvtársnak, a miniszter elsö 
helyettesének, a MAV vezér
�gatójának. 

- A vasút az idén először 
volt kénytelen kimonJa.ni : 
,iem tudja vállalni minden 
felajá:nwtt áru elszállítását -
mon<iotta bevezetőben Csanádi 
elvtárs. Ez a nyílt beszéd egye
seknél aggooalmat ok<YLOtt, 
holott erre ll'incs ok. Igaz 
ugye.n, hogy na,panta minit.egy 
2000-2500 VaJ;!)On árut nem 
rududc elvállamd. szá!Llításra, 
de biztosítjuk, hogy a terme
lésben és a fogyasztásban se
hol ne legyen fennakadás. 

A jobb szervezésre 

o vasútnál is szükség van 

- A népgazda,ság má.s ágai
ba;n 1.·égrehajtott átszervezé
aekkel kapcwlatban .sokan ta
lálgatják: T;esz--e átszervezés a 
vasútnál? - tette fel a kér
�t Cmnádi el��s. A 

Minisztenanács és a Gazda
.sáqi Bizottsá,g, nagyon helye
sen, úgy döntött, hogy ilyen 
iitsze1·vezésre a vasútnál nincs 
:iz;Lkség. A munka központi 
t-rányítása, operatív ősszefogá
M a vasútnál nélkülözhetet
len. Az át.szervezés elmaradá
aa persze nem jele-nU, h-Ogy a 
vas-út nem hajt végre olyan 
izervezési intézkedéseket, 
cmelyek k,orszerűbbé, gyor
aa.bbá, biztonság=bbá teszik 
munkáját. 

Részletesen ismertette a kö-
21elrnúltban megkezdett és 
:napjain1lroan is folyó szerve
:>Jési intézkedéseket, melyektől 
nagyon sokat várnak a vasút 
vezetői, s nem kevésbé az 
egész népgazdaság_ Fontosfel
adatként jelölte meg a MAV 
karbantartó szolgálatának át
szervezését. A járművek fenn
tartásának koncentráltabbá té
tele, a minőségi járműjavítás 
az egész. vasút munkájára 
kedvező hatással lesz. 

A vontatási műhelyekben 
fel kell készülni arra, hogy a 
jövő év folyamán 7000 kocsi 
futó- és kö7.épjavítást vegye
nek át a járműjavító�tól. Az 
:tszaki Jármű.javítóba"!, a vil
lamos mozdonyok javításának 
megszervezése a fő feladat. 

A menetrendszerűség 

nem meg/ eleló 

célú kocsik beállítása a for
galomlba. 

A személyszállltás helyzeté
ről szólva elmondotta a vezér
igazgató, hogy az ídei várható 
tervteljesítés 104 százalék kö
rül lesz. Megelégedésre ennek 
ellenére nincs ok, hiszen ta
valy óta nőtt az egy tengely
re Jutó utasok száma, ami 
végeredményben :zsúfolt vona
tokat jelent. Eredménnyel fej
leszt.ettük nemzetköZi vona
taink. kulturáltságát. A me
netrendszerűség a tavalyi 97,5 
százalék helyett a:z idén elóre
láthatól,a,g 94,5 százalék lesz. 
A szombathelyí és a pécsi 
igazgat,ósá,g nagyon jó ered
ményt ért el a menetrendsze
rűségben - európai színvona• 
lon dtilgozta'k. Lerantja a:ron
ba;n a vasút teljei,ítményét a 
mislwl.ci igazgatóság 91,l és a 
budapesti igazgatóság 89 szá
zalék.as eredménye. Kará
csonykor háromnapos ünnep 
lesz az idén.. Fel kell készül
n.ünik a várható nagy forga
lomra Az újév szi:n,tén több 
napos ünnepet jelent, bizo
nyára na.gy utazási kedvvel. 
A vasútnak biztosítama kell 
az utasok lehető legjobb ki
szolgálását. 

Vasutunk áruszál.lításí 
teljesílml.ényeit ma már a 
szá!Htásí kapacitás determi
nálja - folytatta dr Csanádi 
György. - Ez Tendkívü.li fe
lel.ósséget hárít a vasútra. Az 
előállott helyzet megköveteli, 
hogy népgazdaságunk na
gyobb gondot fordítson a 
vasút kapacitásáook növel.ésé� 
re. Száblítási feladatainkat lé
nyegében elvégezzük az idén, 
hiszen mintegy 4 százalékkal 
több áTutonruit szállítunk, 
mint tavaly, de kimaTad 
mintegy 700 OOO tonna kő, 
150 OOO tonna cement, Tenge
teg tégla és talajjavító anyag. 
Ezek elszállitásáról 1964 első 
1iegyedévéb.m kell gondoskod
ni. Ezt a feuidatot elószállítás 
formájában kell megvalósíta
nunk, k.iifönös tekintettel az 
építőipaT igényeire. Ilyen fel
adatok mellett 1964 elsó ne
gyedévében 2,5 millió ton,na 
ámval növekedni fog a vasút 
ope-ratív terve. 

Túl hoss.zu a kocsik 
állomási tartózkodása 

Az idei tél kilátásaival fog
lalkozva elmondotta Csanádi 
elvtárs, hogy a vasút szénel
látása megfelelőnek ígérkezik. 
Nagyon tontos, hogy még a 
komolyabb téli időjárás beá-11-
ta előtt lebonyolitsuk a minit
egy 25 OOO vagon exportáru 
elszállítását. Ez rendkívül fon-

Elismel"éssel szólt a tárca- t0s népgairlasági érdek! 
közi operatív bizottság mükö- Részletesebben értékelve a 
déséról, amely a szállítások végzett munkát, megállapítot
megszervezését segíti. Új szer- ta, hogy a vasút kapacitásá
ve.z..ési intézkedésként január nak Túgója ma a kocsifoTdu-
1-től kezdve központosított lóban elért eredmény. Most 
darabáru-szállítás kezdődik 3,8 nap az átlagos kocsifor
Ha;id.ú-Bihar megyében, gép- duló-idö. Ez nem túl ga.zdasá
kocsi alkalmazásával. A jövó gos, jobb lenne a 4 napos ko
é!I/ folyamán nagyobb teret I csiforduló. Most azonban a 
kap a vasút munkájának szer- népgazdaság érdekei megkö
vezésében a kibernetika. Mű- vetelik a kocsiforduló-idő to
Szaki szempontl:>ól új feltéte- vábbi csökkentését. Az eddig 
leket ad a munkának a kor- elért eredményünk ugyanis 
szerű villan1o.s- éli Diesel-moz- 3,5 százalékkal 1111engébb a 
donyok beszerzése, az olajtü- tenezettnél. Igen nagy tarta
zelésű mowonyok szélesebb lékaink vannak az állomási 
körű alkalmazása, különleges tartózkodási idő csökkentésé-

ben.. Nem gazdaságos a vasút 
számára, hogy például Szolno
k,on a kocsik üresen gyakran 
28 órát, rakottan nemegyszer 
44 órát tartózkodnak. Teher
vanataink -utazási sebfssége 
csökken, melynek kóvetkezté
ben a mozdonyok 100 etkm 
teljesítményci � rosszabbak, 
mint tavaly voltak, A munika 
hiányosságaira mutat, hogy 
példá.ul a debreceni igazgató
ság ter.iilet.én, ahol a vonóerö 
az idén 17 százaJ.ékk.aJ. növe
kedett, a teljesítmények csak 
11  százalékkal jobbak és a 
géprevárások száma sok:kal 
több, mint tavaly volt. Elis
meréssel soolt Csa,i.á.di elvtárs 
az lrányvon,a,tok közlekedteté
sében elért 10 &Zázalékos ja
vulásról, de megjegyezte, hogy 
sz.ükség van az irányvonatok 
gyorsabb továbbítására. 

Nincs fontosabb 
• baleaet megeló�étmél 

komplex módon kell irányíta
ni. Jelenleg nemcsaik a kocs1-
park területén van lemata
dás, hanem a pálya.kapaci-tás 
sem megfelelő. A Záhonyh-Oz 
vezető vonalakon a teljesítö
képesség határához érkezett a 
megterhelés. Szárrútanunk kell 
arra, hogy jövöre nö..-ekedni 
fog a szovjet-jugoszláv, a 
szovjet-olasz és osztrák tran
zitforgailom. 

Folytatjuk 
a villamosítást 

A következő évek feladataö
ról elmondotta, hogy a villa
mosítási munkálatokat tovább 
kell folytatni Misk.olctót Diós
gy�. Jövőre Szerencsig vH
lamosítjuk a vonalat. Tervünk 
az, hogy 1966-ra Záhonytól 
Hegyeshalomig villamoovonta
tássa.l vigyük a tranzLtszerel
venyeket. Jelen1eg a kétvágá
nyú pálya 140 kilométerrel 
rövidebb a vasútnál, mint a 

- Nincs fontosabb kérdés a fe:Isz.al:>adulás előtt volt. Jö
va.sútnál a bale,retek megeló- vőre meg kell építenünk a má
zésénél - folytatta a vezér- sodí,k vágányt Debrecen,-Srol
igazgató. - ETTől i3 be.s.zélni n.ok között. Érdekes összeha
kelt, ha munkánkat értékel- sonJ.ítást tett ezzel kapcsolat
jiik. A lapoető felooatu-nJc, hogy ban a MAV és egyes nyugati 
üzemünk fargal,ombiztos le- orszáJ;IOk vasútjai köwtt. Az 
gren. Va:n is javulás az idén összvonalaklh<YL képest A-uszt
ebben. Eredményeinket csak a ríában a vonalak 26 százal.é
budapesti és a miskolci igaz- ka kettös vá&án3'ú, Angliában 
gatóság &ok balesete rontja. 45 százalék ez az arány. Ná
Csak egyedül Rá.lcosrendezó lunik 9,8 százalék. Ez nagyon 
pá.1yaudvaron több baleset kevés. 1965-ben Nyíregyháza 
volt az idén, mint a szombat- -Záhony között is meg kell 
helyi igazgatóság egé8Z terü- építeni a második vágányt. 
!etén. Nem 8Zabad mege,l(led- - Nehéz, de szép feladatok 
ni, 11-0gy a k.orsze-rú bere-nde- el.ótt áll a magyar vasút. Mim,. 
zéseklc.el felszerelt á&Lomásain- den erővel aTTa kell töreked
lcon is áthágják a bizt=ági ni, hogy megfeleljünk azok
előírásokat, aláváttá.sokat és 

I 
nak a követelményeknek, me

vá.ltófelvágá.sokat kövessenek lyeket pá.rtu-nk s egész né
el,. pünk váf' a vasutasoktól -

Felhívta a figyelmet aITa is,, 1 fejezte be szavait dr. Csanádi 
hogy a vasút fejlesztését GyöTgy. Lőrincz János 

Decemher 10: a szakszervezet központi 

vezetőségének ülése 
A sml<!szen-ezet kÖZlpOnti vezetősége december l 0-én ülést 

tart. 
A:z ülés napirend;e: 
1. Tájék,oztaJtó az 1964. január 1-én, életbelépő fizetésren

dezés-ról. Előadó: dr. S01)1'oni József titkár. 
2. A szakszervezet nevelő tevékenysége. Elöadó: Gulyás 

János, a kultúmevelé&i és spontosztály veretője. 

Gyöngyils állomáson hónapok óta jó eredmények szület
nek a szocialista brigádok versenyében. Képünkön Mezei 
József rendező forgalmi szolgálattevő, szocialista brlgád-

vezetó és Oravecz József kocsifelíró munka. közben. 
(Hemző Károly felv.) 

Biró Béla vállaJa.ti igazgató köszönti a KGST-országok talál-:. 
mányi hivatalainak. vezdőli 

A KGST-országok találmá
nyi hivatalainak vezetői mi
után .kéthetes tanácskozást 
tartottak Budapesten, néhány 
napos országjárásra indultalk. 
Ennek során meglátogatták a 
debrecend jármújavítót is, 

A já.rműjavító1:>alJl az újitó
mo.z.galom fejlődését 1:>emutató 
kiá11ítással fogadták a vendé
geket. Biró Béla, a vállalat 
igazga:tóia részletes tájékozta
tást adott az üzem dolgorz.ói
nak újítómunikájáról. 1947 óta 
5940 javaslatot nyújtottak be 
az üzem dol.gozó:i és újításaik 
révén 8,5 millió forint megta
karítást értek el Az újítások 
45 százaléka a különböző tech· 

(HéJJas Lá8zl6 felv.) 

nológiai folyamatok megvál
toztatására, 30 százaléka 
�á,gra, 25 szá� 
zaléka a :f:izikai munka köny
n,yítésére, illetve a 1:>alesetvé
delemre irá:Izyult. A kiállítás 
működőképes modelleken mu,. 
tatta be az újításokat. 

Az üzem megtekintése után 
a vendégek baráti beszélge
tést folytatrak a járműjavító 
vezetőivel és a dolgozók kép
viselöivel. A baráti hangulatú 
találkozón a testvéri szocia,
lista országok talákruú\yi hi• 
vatalainaik vezetőit egy-egy 
fémből 'készi.iJ t s:zputnyik-mo
dellel ajándékozták meg. 

G. P. 

1965-ig 22 állomást szerelnek fel 
dominórendszerú l,iztosítóberendezéssel 
A s:zaik:szervezet közPODti 

I 
reszieződéseinek biwosításá• 

vezetősége melilett lllJÜködő ra melyeket a közlclredó vo
M�akfejlesztési é>s üzem- nat.ok múködltetnek. A frn
sziervezési Bizottság legutóbbi aalmasabb hel11eken a fém/
ü.l.ésén Urbán Sándornak, a 9. sorompók meHett félsoromvó-, 
szailrosztály vezetőjénelk a kat is elheluemi,ek. 
•. Va.súti biztosítóberendezések A tervek szerint Bp. A-noual
épitése nar,usebesséaű vonala- föld-Dorou között létesül az 
kon" című elöterjeszrt.ésével. eLső közpcm;t;L foraalomvezérl.ó 
f,og]Jaillkozott. berendezés. Il� berendezé-

A rendlkívül éroelkes előter- seknél faraa-l'1111i s:zemf)Ontoól 
iesztiés ismertette a vasúti vo- nincs szükséo állomási és vo
nalhálózat teljes bi.ztoo.ítását na.li személuzet:re. Biztosítani. 
célzó távlati tervet. E terv ke- kell v:is7xmt, hogy a köZPon<ti 
retében 1970-iq korszerű biz- forga,JmJ szol.g,álattevő minden 
rosítóberendezésseZ szerelik köZJlekedő vonattal rádió útj;in 
fel a tó-vonalakat és állcnná- vagy más módon állandó ösz
sokat mínte1111 1100 k1n hosz- szeköttetésbe.n. Jegyen.. A vo
szúsá.gban. 1965-iQ előreUí;tha- natok közbekedését hely és 
tóla,c 22 áUornást szerelnek fel időpomit megjelöléssel. auto
korszerű biztosítóberendezés- matikus menetirendíró rög• 
se+. A felszerelés.re kerülő ál- zíti. 
loroási berendezések mi!Il.d vil
lamos váltóálilí tású, váilitó- és 
vágá:nyfoglailil:;ág jel7k.ssel. el
lárott f.ényje]llJŐS berenclezéselk 
lesmek. Ezek megjelenés;i for
mája az ismert domLnóeLv, 
ami a2lt jeleniti, hogy a pálya 
n;yomvon,a,J,át !követve külön
böm jelfogó egységek,böl do
minósrerúe.n építik fel a be
rendezé9t. 

A vonalakon etöször féUa 
önműködő jelf®ós berendezé
seket építenek. melyeket ké
sóbb tenaeluszámláJólcka,l ecé
szírenek ki önműködő térköz
biztosltó berendezésekké. Ahol 
az aljaik szigetelése lehet.övé 
tes2li. ott sínáramlkörös tériköz
biztosítást aililro:1.mazna!k. 

Fénysorompó 
- félsorompó 

Fénysorompó,kat szerelnelk 
fel a közút-vasút smn:tbeli ke-

Kiváló mozdonybrigád 

Okltóberben több mint 10 

Rádió - önműködő 
vonat megállító 

A .iavas1aJt szerint fel.-tétl.e
nül s.züikséges. hogy a nagyse-
bes.ségú vonalakon mindenütt 
fényjel2JÖvel cseréljék fel a 
mechanilku.s jelzőket. Különö
sen sürgős ez a tenniva:ló a 
vílilamosított Budapest-Mis
k.olc vanalon. Ugyanitt a vil
lamos mc>2'donyokat fel kell 
szerelni a legjkorszerúhb uiltra
rövidhu!J,ámú rádióval. és ön
működő vonaitm.egálldtó beren.
deressel. 

A v.ita sorá111 felhívtáik a fi
gyelmet a távvezérléssel kap,
csolaitos kutatás fejlesztésére, 
a vasbetonaljak szi.getevésének 
bi:zloru;ágos megoldására és 
más problémáikra. A bizott
ság az elóter.ies�t.és,t a szüksé
ges kiegészíté.sek.lrel elfogadta 
és iavasla,tiként t.ová!bbítja azt 
az illetékesekhez, hogy a foko
zódó vasúti fejJödés biztosi• 
tása SzemPQD ljál:>ól ad.iáx meg 
hozzá a segítséget. 

millió tonna áru elszállításá- •• 
val az eddigi legnagyobb tel- Otletes újítás 
jesitményt produkálta a vasút. 
A debreceni fűtőház mmdony- Balatonalmádi-Remete-
személyzete is derekasan ki- 11ölgy megállóhelyen gyakran 
vette részét e nagy munkál:>ól. vízhiány volt. A panasz most 

A legjobb teljesítményt végre megoldódott Mészáros 
Gagna. János mozdonyvezetö Sdndornak, a veszprémi pá
érte el srocialista brigádjáva:1, lyafenntartá.si fönökség yízve-
424-328-as számú mozdonyán. zetékszerelőjének ötletes újitá• 
Éliás Pál és II. Molmár Ferenc sa segítségével. 
fűtők segítségével októberben A vízellátási zavarokat az 
22 135 száz etk.m-teljesítményt okozta, hogy a víz.szivattyu a 
ért el és megtaka1itott 1 1 ,24 községi vízvezetékibe volt be
tonna szenet. Kiváló teljesít- 1 kapcsolva, amelyben gyakran 
ményükért november 7-e al- 1 1:em volt elég víz. 
kaílmál:>ól valamerunyien meg- , Mészáros Sandor egy négy. 
kapt.ik a kiváló dolgozó jel- száz literes táptartályt iktatott 
vényt és a vele járó pénzjutal- be a motorhoz. Ebben mindi" 

1 mat. van elegendő víz, vízszintjét 
A fűtőház dolgoz.ói az októ- úszó szabályozza. Amióta a 

ber hónapban tanúsított helyt- tartály megvan, a szivattyú 
állásukért összesen 326 645 fo- motorjával nincs semmi baj. 
rint jutalmat, illetve prémiu- Dicséretet érdemel M�záros 
mot kaptak. A Nagy Októberi Sándor újítiísáért, amelyet 
Szocialista Forradalom évfor- egyébként elfogadott a szom
dulója a!Jkalmából a debrece- bathelyi igazgatéság is-, mert 
ni fútöház 43 dolgozója nyerte ,több ezer fotintos megtakari
el a kiváló dolgozó oklevelet. tást jelent a népgazdaság· szá-
illetve a jelvénvt. mára. 

Marosán Pál Kiss Lajos 
Debrecen Alsóörs 
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Eredményes könyvpropaganda 
- terebélyesedő o lvasómozga lom 

Megtalálták a közös nwv:i';ret a /J'őri állomás 
bizalmijai és szakvezetői 

A dolgozók önművelésének, •
, 

hez jelentős mértékben hoz
a tömegek tudatformálásának, zájárul a szocialista brigád
szórakozásának jelentős esz- mozgalom, a szabadpolcos 
köze a könyv. Az olvasómoz- kölcsönres terjedése és a 
galmat a vasutasok között el- József Attila olvasómozga
sósorban a könyvtárak tevé- lom bevezetése. A kölcsönzött 
kenységének javításával, a művek száma az elmúlt év 

,.___ ik . . .. könyvpropaganda hatható- azonos időszakához viszonyít-�11or egy, e azoknak az ál- 1 kiselejtezett kocsi is de azt vezet le!½nsmeretes kornye- sabbá tételével lehet tovább va 5 százalékkal növekedett. lomásoknak. ahol a szakvona- sem kapunk. 
' 

zettanulmanyon alapuló véle- f növelni. 1962 első félévéhez vis· zo-
-,,,;;ttműködése "'�·elemre Elk ln k" 

, , m ny
N

. 
á k . , '"d"" • A kultúrnevelési és sport- nyitva az ismeretterjesztő 

�.,, - •'őJ' • e e egy ·1s seg1tseg - Y ron eves u .....,si • . művek k"l ·· · · á 
ll vezetés és a szakszervezet é él 

1 
méltó. beutalót kapunk _ panaszolja osztály, valamint a könyvtári , , o cson::esi ar nya 

- Jelentős eredmény, hogy I A gyfü; személyret nagy ré- Tóth Józsefné. _ Osszel több tanács ellenőrzései során 5 __ sza_zalekkal novekedett. A 
sikerült megtalálni a közös 

I 
sze a hegyeshalmi vonalról üdülés; lehetőségünk lenne, , megállapította, hogy könyvtá- kolcsonzésben a budapesti 

-nyelvet a_ szakmai ve�etőkkef jár be. 18 órakor van műszak- viszont ebben az időben kell I 
rosain k  egyre behatóbban szolgál_ati hely<:k, valamint a 

- mondJa Hamar Pal belso váltás HegyeshaJ.om felé vi- elvégezni a munka dandárját. foglalkoznak a politikai és a V� e� Koma_rom megyei 
ellenór, aki immúr másfél év- 1  szont 'csak 19 óra 15 perckor Dolgozóinknak mintegy a fele gazdasági élet kérdéseivel. �onyvtarak érték el a leg
ti�e bizalmi. - A t.ontosabb halad át a vonat. A megol- még nem tudta kivenni az Tanulmányozzák a legfonto- Jobb eredményeket. Itt kell 
kérdés_ekben megsz'..1-ntek az I dás adva van _ a Komárom- idei szabadságát. sabb párt és szakszervezeti megemlíteni, hogy az év elsö 
ellentétek. 1 ig közlekedó 834-es szerelvény határozatokat. Könyvtára- felében Budapesten 5, vidé-

- A megyében korántsem I útvonalát meg kellene hossza- Nem bélyegárusok többé saink szemléletében ma már ken pedig 3 író-olvasó talál-
flyen a helyzet - jegyzi meg ' bítani Hegyeshalomig. núg a egyre előtérbe kerül a terme- ko;Zc5t szerveztek könyvtáro-
Hevessy János. a megyei bi- i 16-<>s vonat végállomása len- Két-három éve jobbára a lést kisegítő tennivalók tuda- sarn k. 
2:o�tság • titkára. - .Bizony , ne Komáromban. szakszerve�ti , bélyegek el- tos volta En·e példa ként le- A műszaki könyvek forgal-
meg ewfardul, hogy ha egy Mintegy fél esztendeje ' actását teki.nrtlették legfőbb fel- het említeni a szocialista bri- ma a városokban és a vas
bizalmi túlságosan szókimon- , m;; ja vasoltia ezt a 8 szakasz-

adatuknak a győri, bizalmiak. gádokkal való lekiismerete- úti csomópontokon a Iegna
dó. a szolgálat, fólöttes,ek tálynalc a szaJcszervezeti bi- ('>z . általuk. továbbitott és el- sebb foglalkozást, a műszaki gyobb. Ha a szépirodalmi 

�1e=��•- is;;,�1:t�!:. ;: zottság, de eddig intézkedés =_t�af!
és

:��djain:
lgo

;?; · kö_?yv�k propagálását, köl- ��vek ol�asás�t ".izsgáljuk, 

ez jórészt a bizalmiak érdeme, nem U_n-t�t - tájék�!_. a P<I!S ismerete jelzi, hogy ez a I 
csonzését. orommel állap1thatJuk meg, 

a:kiknek többsége 10_12 é�·e megyetitkar. Az utazóközon- helyzet gyökeresen megválto- hogy emelkedik a mai ma-

látja. el ezt; a tevékenységet. séget ez a módosítás alig érin- ,

1 

zott. Minden negyedik dolgozó gyar irodalom, a szocialista 
tené. dolgozóiknak 'Viszont 11a- _ Nem mondom, hogy me- k„ t ,  . t 

országok neves íróinak művei 

Egyéni és közösségi ponta egy óra időm.egtaka-rí- gyénkben itt a legjobb a bi· onyv art ag iránti érdeklődés. 
tást _Jelent�. . . . • . 1 za!mi munka - mondotta bú- Il:rdekes megállapítás, hogy 

problémák Szivesen uJsagolJak a gyori cs••záskor irodájának aitajá- A !'önyvtárak munkájának a gyermekolvasók érdeklődé-
. . szakszervezet; vezetők. hogy ba't:) Hevessy elvtárs -, de jó- m�gv,zsgálása_ nyomán ké- se is mind jobban növekszik 

- Milyen ker�sekke� fo�- a szakvonal jutalmazá.s, pre- nak nevezhető. A dolgozók szült statisztika _az .o�vasó- a felnőttek számára !rt köny
dulnal; a d?l_gozok __ a b1zalnn-

j 
mizálás esetén egyetlen eset- bíznak a régi, tapasztalt bi- m.?zg�om eredmen?'e,rol ,s vek iránt. Ez egyrészt az ifjú-akhoz . - Kerdezzuk. ben sem dönt a bizalmiak a zalmiakban ezt a szak.vonali hu kepet ad. E szerint a vas- • • •· . , , 

Tóth Józsefné információs műhelybizottsági titk�ok I vezetők is ' tud:i,ák és bátran 
\ 
utasok mintegy 25 százaléka lá- s�, k�et kis valasztéká-

válas-zol: 
1 

megkérdezése nélkül. Annál támaszkodnak a bizalmi-háló- togatja a könyvtárakat. A v
ó

' � esz_ a gyer:';_ek_ol�a-

Egyéni kívánságokkal kevésbé tetszik, hogy a szolgá- 1 zatra. Ez pedig lényeges rendszeresen olvasók 71 szá- 6 k ,g�nyei;1ek feilódesevel 
éppúgy, mint közös problé- lati lakások elosztásánál mel- 1 együtt;árója a mindennapi I zaléka fizikai dolgozó. Az ol- magya_r�z��t�. 

d
A

klód
m:ermekek 

,nákkal. Mostanában például 1Ö7"< a bizalmiak, a szakszer- \ munkának. F. T. 1 vasók számának növekedésé-- :nese iran 1 _r _e ese egyre 

a tüzelő okoz gondot. A qyőri- inkább eltolodik" a ka!,ando� 

ek ,negkapták a tüzelőjiiket '-'''''''''''''''''''''-''-'-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...._. a gyermekéletrol szólo rege-
de akik kisebb állomásoko.,; nyek, a történelmi és életraj-
véteJezik ki - jogosan pa- KülföldÍ vendégeÍnk l Cso··kkentette'k a va' uány.:zár ideiét zi regények felé. A gyermek-
naszkodnak. o ,I olvasók nevelésében különö-

- Ezen a téren -nem tanul- A SZOT meghívására ha- sen a szombathelyi Ady 

ta.k a tavalyi tapa..�ztalatokból zánkban tartózkodott Amador Miskolc-Nyék1.á.dháza kö- szállítási felada.tait, prob'Lé- Endre Kultúrotthon könyvtá-

- mondja Hevessy elvtárs. Diaz Varos, a Chilei vasutas zött mintegy 8.2 km hosszú- máit. ama törekedtek. hogy ra végez dicséretes munkát. 

- Néhol mint például Szakszervezet titkára, Emi- ságban vágánycserét hajtott rövidítsék ezt a vágányzári A könyvtári munka ered-
Gyömörén - a bizalmiak jó üano Ca:ballero Z. alelnök és végre a Miskolci Építési Fi>- idöt. A munka jobb me�- ményesebbé tétele érdekében 
szerrezéssel enyhíteni tudták Dél-Rhodéziából John Chi- nökség a kors=ű követelmé- vezésévcl, gondos előkészíté- a kultúrnevelési és sportosz
ugyan a nehézségeket, ám ez rimbani, az afrikai szakszer- nyek:nek megfelelően. A mun- sével. gépek átcsoportosításá- tály szempontokat adott ki a 
kevés. Küszöbön a tél, sürgős vezet nemzetközi osztályának ka elvégzés.éhez 53 napas vá- val a vágán)"2Járat 8 nappal könyvtári tanácsadó bizottsá
JJegítséget várunk! vezetője. Vendégeink üzeme- gányzárat terveztek október később kezdték meg és 7 gok megalakítására. Ez a kez-

- An1111,k viszont örülünk, !;et és szociális intézménye- l-től nQVeQ'l.ber 2;!-ig. nappal ew1:>1:> fejezték be, deményezés nem járt minde-
hogy tavasz óta nem döcög !iet tekintettek meg. Az építők. látva a forgailom :�t ahogy eiiedetHeg rervez-

nütt teljes sikerrel. Egyes he-
a ruhaellátás - mondja Ma- _____________ Ez a fél hónap igen nagy lyeken elmulasztották a bi-
;oros Mannt bizalmi. - Min- OOJ<ítség wolt a forgalom szá- zottságok megalakítását. 
denki kellő időben meqkapta Vt 

fi t t. J. �rt • mára. köszönetet érdemelnek Akadnak, olyan helyek is, 
a védöruhá;át. Most már csa.k 11'.Silll.tl� o'�u�o l1 i' O'ZiO,�cl érte a Mi,slcolci Építési FŐ- ahol a tanácsadó bizottságok 

nökség vezetői és dolgozói . a nyári ruha minőségén kelle• 1· csak ne'vleg szerepelnek. 
ne változtatni. Kisvárdai János Azok a könyvtárosok, ahol a 

Sajnos - mint igen sok ,

1 

November 16-án az Északi leánykórusa - egyforma mat- Miskolc könyvbarátokból megalakult 
hely_en_ -, itt , is rövldesei:i a Járműjavító művelődési házá- rózgalléros ruhában Schubert-, ------- bizottság aktívan tevékenyke-
1Szoc1áhs letes1tmények elegte- ban öt vasutaskórus - a Daniel-Zesur- és Loránd-da- dik, elismeréssel nyilatkoznak 
lenségére fordul a szó. Szocialista Kultúráért jelvény- lakat adtak elő. Vastapssal A szükség törvényt ront munkájukról. 

- A raktári dolgozóknak 
I 
nyel kitüntetett szakszervezeti jutalmazta a közönség Schu-

nincs ö!tözöjük - mondja központi vegyeskar, a Dunake- bert All a tánc e. dalát. Elsőrendű feladat, hogy lh.e- Hatékonyabb propagandá1 

rel vezették be az olvasók 
kívánságkönyvét, melybe azo
kat a műveket jegyzik be, 
amelyeket szívesen olvasná
nak. A könyvtáros - ameny
nyiben ez a könyvtárfejlesz
tési irányelvekkel egybeesik 
- elsősorban a kért könyve
ket igyekszik beszerezni. 

A szakszervezet nemzetköz! 
tevékenységéhez is segítséget 
tudnak adni a könyvtárak. 
Tóbb könyvtárunk figyelemre 
méltó eredményt ért el a 
moszkvai konferencia szem
léltető propagálásában, a ku
bai válság okainak megvilágí
tásában, az 1963-as képviselő
és tanácsválaszt4sok előkészf
tésében.  

A legjobb propagandamun
kát a Landler Jenö Jármű
javító. a Keleti Műszaki Ko
csíszol{lálati Főnökség, az 
11:szaki Járműjavító, a szom
bathelyi vasutasok Ady End
re kultúrotthonának könyvtá
rosa végzi. Ebben a tekintet
ben többet vár a kultúrneve
lési és sportosztály a Rámán 
Kató fűtőház, Rákosrendező 
állomás és a miskolci Erkel 
Ferenc Kultú1"otthon könyv
tárától. Sok kívánnivalót 
hagy maga után a góckönyv
tárak vezetőinek a letéti 
könytárakat segltó munkája 
Vannak olyan góckönyvtáro
sok, akik nem keresik fel a 
letéti könyvtárakat, nem ad
nak segítséget munkájukhoz. 
Megelégszenek azzal, hogy 
esetenként cserére behozzák a 
könyveket a góckönyvtárba. 
Hiba .�z is, hogy a letéti 
könyvtárak egy része nem 
cseréli rendszeresen a könyv
állományt. 

Az SZMT-k segítsége 

Jelentő& segítséget kapnak 
könyvtárain k  a párt- és szak
szervezeti bizottságoktól, vi
déken az SZMT könyvtárak
tól, a Komárom megyei 
SZMT például letéti könyvtá
rat létesített Tatabánya-felső, 
Tatabá.nya-alsó, Oroszlány, 
Komárom és, Kisbér állom;:í.
san. Heves megyei SZMT 
Kál-Kápolnán létesített letéti 
könyvtárat. Bács-Kiskun me
gyében az SZMT rendezésé
ben megtartott könyvtárosi 
tanfolyamon részt vett Kecs
kemét, Kiskőrös és Kiskunha• 
las könyvtárosa. Heves me
gyében 3 napos tanfolyamot 
végeztek a könyvtárosok. 
Eredményes munika folyik 
Vas. Szolnok, Borsod és Haj
du-Bihar megyében is,. Hamar Pál. - Az ügvfelek I szi Járműjavító József Atti- A kislányokat veteránok, a lyes szervezéssel növeljük a 

$Zámára fenntartott folyosó- la vegyeskara, a Landler Jár- Landler Jenő Járműjavító vasút teljesítőképességét. Erre 
kon kénutelenek ruh,U válta- műjavító férfikara, a székes- nagy múltú férfikara váltotta szolgál a kocsi válogatás. A ko
ni. Ebédlőhelyiségii.k kicsi. A fehérvári vasutas vegyeskar, fel a dobogón . Alig van fiatal csüntézöség azonban kényte
mosdóhelyiséqii.k szűk cella. az Északi Járműjavító férfi- a gárdában. De a szívvel, igye- len szükségmegoldásokhoz is 

A hagyományos könyvpro- Ha könvtárosaink a júniusi 
paganda munka , a hirdető- könyvtárooi értekezleten ho
plakátok, könyvkiállítások, zott határozatok szellemében 
könyvankétok és ismeretter- végzik munkájukat, egészen 
jesztő előadások ma is nagy biztos, hogy az év végéig 
népszerűségnek örvendenek. újabb eredményeket érünk �l 
Több helyen például siker- l az olvasómozgalomban. 

Négy esztendeje kér,iük az ál- és kamarakórusa - részvé- kezettel és akarással nincs baj. folyamodni. 
datlan állapotok megszűnte- telével kórushangverseny- Zeng, száll a daluk. ApátfaLva állomás fönöke 

tését, de hiába. Az A FORT re került sor. Sikere volt a vendéglátók nem volt hajlandó tudomásul 
e,.,..•kori heluiséaei majd egy Rövid üdvözlő szavak után Törekvés kamarakórusának venni ezt a kényszerhelyzetet. 
évig üresen tátongtak. m.éq- felgördül a színpad bársony- is. Jóllehet nem volt szeren- A tégla berakására Apátfal-
sem kapták meg a rakodók. függönye. Az első látvány is esés választás - a dalárda vára irányított 25 tonnás Kzn 
Az Autófuvarozási Főnöksé!1et l

szívderitő. Egyformán csinos csökkent létszámát tekintve - kocsit nem akarta átadni a Ak'1 hez szívesen fordu l nak az asszonyok 
költöztették ide a nyó ,· vég{>n. gimnazista leányok - a Verdi Nabucco című operájá- félnek, mivel a tengelynyomás 
Megfelelne erre a célra két Radnóti Miklós Gimnázium ból a Szabadságkórus. miatt csak 16 tonnát lehetett 

A rutin azonban mindent rakni a kocsiba. Inkább azt Kovács Jánosné, a szakszer-

pótol. Pallos Bélának, mint- vállalta, hogy a k-OCS'it fölösbe vezeti bizottság nőfelelőse, 
ha egy nagy sípot szólaltafua bocsátja. személypénztáros Bp. Déli pá
meg, úgy engedelmeskedik Álláspontja csak látszólag lyaudvaron. 1958-ban került a 

egy-egy mozdulatára a kórus. volt helyes, his2en a 25 ton- pályaudvarra, ahol a nódolgo-
Fegyelmi büntetés vagy szolgálati érdek? 
Az Utasellátó űv 11. üze-

1 
nyabb munkakX.-be való be- nás koc•·· hel tt · t zók hamar megism=�te'k és v• A Vasutasok Szakszerveze- "1 ye mas nem = 

mének árurevizora, Alexi Fe- osztás nem áLl arányban az tének Központi Vegyeskara 

I 

tud�tt adni: Ily<:11 ooetekben megszerették segíteni a.kará-
1'enc házépítésre szánta el ma- elkövetett cselekményekkel. lázba hozta a közönséget. A jól egyebként 1s mod van arra, sáért, határozott magatartá
gát .• Af- állam által nyújtot� le- , A probléma ezzel meg is ol- szabott egyenruhában dekora- l�ogy a verseny� ne v�ék sáért. 
h�tosegeke! . is felhasz1;a1v'." 1 dódott volna Alexi Ferenc tív, jó hatású a kar. Száll a I figyel�be a hianyos kocs1ki- Szalnronali munkáját pél-
ak!11't cs�di .. házat epiteru. visszafizeti adósságait, kijavít- dal: Liszt halhatatlan muzsi- l 

hasznalást. • dásan végzi. Mint nőfelelös 
E:0zben kiderult, h?gy anya- , j a munkájában elkövetett k i- kája „A május újulása". Fi- Dr. Bankfalvy Gyula szívügyének tekinti a dolgozó 
©. ereJe ehhez keves. Szorult ·

,
· sebb hibáit. - Az illetékese k  nomság, karnagyi igényesség, ----------

h<;lyzet�beil dol_gozó társaitól azonban nem hagyták annyi- bőséges hanganyag, sok igye-�ert kolcsont, kisebb-nagyobb ba a dolgot. A fegyelmi eljá- kezet, gyakorlat, dalszeretet y·•bb f 1 'I 1 ' dl "d " osszegeket . . de ':zeket n_em rás zátonyra futott, elővettek jellemZi az együttest. A „Szé- 0 e SZO a asra nem mara 1 0 ... tudta :nmdtg hatandőre V'!sz- 1 egy másik e&zközt, hogy a kely keserves"-t szünni nem iszaadni. . .. • törvényességet félre téve ér- akaró taps követte. !z ;.:<>lt Alexi _Ferenc „fol:>u: ,  vényesítsék akaratukat. Jel- A Dunakeszi Jármú,·avító ne . .e.s ahogy 1lyenl<?r len1:11 szavuk „a szolgálati érdek" 
sz.okolt, kerestek hozza egy lus lett. Erre való hit•atkozással férfikam az Igyál jó bará
szolgálati _ _  vissza�lést is, hogy az igazgató határozata ellené-

tom • • . e. dallal mutatkozott 
meg tudiak tartam a fegvel- re fordavezetőnek minősítették 

be. Jó karnagyi munkáról, mu
mit. __ Felfüggesztették ál'.ásából. át Alexi Ferencet, s így fi-

vészetröl tettek tanúságot a 

�lsofok� fegyelmi !'alosaga, .1?' zetése ugyanannyi lett, mint 
Dobri gyen című bájos, szov

';1:szol�al�ti osztaly vezetoJe amennyit  az elsőfokú fegyelmi 
jet dalocska előadásával is. 

ugy don�_ott, hogy a7:'1.csonyabb határozat helyezett kilátásba 
Zúgott a taps! Csak ismétlés

m1mkak0Tbe helyezik és 1400 s,.ámára : havi 700 forint + 1
5 sel érte be a közönség. 

jor'int helyett 700 fen-int + 15 százalék. A székesfehérváriak és a 
százalékot kap_ havonta. Már p

ed
ig 1 ál t·

· . _ ceglédiek is jól vizsgáztak. Tet-
A másodfoku fegyelmi ha- . a szo g a 1 �r szett a közönségnek Verdi 

<-"<--<« F 50�3;1963 számú ha- dek olyan érdek, amelyet mm- Győzelmi himnusza és a jól 
� : 

1 • • • . denképpen meg tud magya- · ��zata':al, melye! �aJus �8- rázni egy jó szolgálati vezető 
hangszerelt Szekesfehérvár cí-

.m irt ala dr 1;,a�sa7'.Y' Zolt�:1-- és jaj annak, aki merészelné 
mű dal. 

né, � Utasellató 11;�at�Ja, ezt kétségbe vonni, A jelen .. E� kell_�':!es szombat estet 
megváltoztatta . a korabbi _don- esetben azonban mégis azt 

I 

toJtott a kozonség. a vasuta�ok 
!��-- Ez a hatarozat !'atályon kell tennünik. Ha ugyanis nem 

korushangvers':nyen. _Kár, 
ttiyül �elyezte Alexi Ferenc jogos a fegyelmi büntetés, ak- hogy a hangsz�r�. é� a m1kro: 
i.1;t évi _ _'tl�csonyabb __ munka: kor a dolgozót szolgálati ér- !on rosszul mukodott. De ez, 
oerrel , Jl;lro munkako:be valo dekböl sem lehet sújtani. 

1

,s �elf;dtette a hangverseny 
llelyezeset. Indokoláskent meg-

j 
utáni JO hangulat. 

illapította, hoi:y az alacso• . Kovács János - �ergely -

Szeged-Tisza pályaudvaron 
nagyon aktív volt a legutóbbi 
termelési tanác.s,kozás. A be
számoló gondosan elemezte a 
munkát. A problémákat is 
nyíltan, őszintén tárta a dol
gozók elé. A vezetés önkriti
kája sem hiányzott. A terme
lési tanácskozás 17 .30-kor kez
dődött és 21 óra után fejezó
dött be. Több felszólalásra 
n,em maradt idő. 

Bárkányi Sándcrr járatkeze
lő a szállítmányozási dolgozók 
nevében elmondta. hogy vál
lalúsulrnak megfelelően va
sárnap is k iviszik az árut oda, 
ahol azt átveszik. A raktár
nok a sérül-t árut is kiküldi 
velük azzaJ, hogy adják át, 
majd később felveszi a jegy
zőkönyvet az á!ru.kárról. Ez 
nem mindig így van, s emiatt 
csökken a járatkezelők hitele, 
megbízhatósága az olyan vál-

lalatolmál, ahová elfelejtenek 
kimenni jegyzőkönyv-felvétel 
végett. 

j Az egyik feladási raktárnok 
elmondta, hogy nála eseten
ként nagyon összetorlódik a 
munka, s ugyanaklkor átmene- nők ideológiai fejlődését szak
ti csökkenés van a leadási rak- vonali továbbképzését. 'Taná
tárban. Kérte, hogy ilyenkor csaival olyan problémákban is segítsenek neki. Több felszó- segít asszonytársainak, mint a laló foglalkozott az áru kimé- gyermeknevelés, a háztartási letes kezelésével. megóvásá- gondok megoldása. Nem csoval. Bírálták a jutalmazási da, hogy szívesen fordulnak rendszer fogyatékOS5ágait is, hozzá az asszonyok problémámert az nem mindenkor ösz- jukkal. 
t:önöz a jobb munkára. p d , . , e ig neki is van elég gond-A . t":"meles1 . �nacskozás a ja. Négygyermekes család-s�al1s� bngadok pro�lé- anya, akit szolgálat után vár ma:val 1s fogl�o�t!� maJd ,a 

I 
a „második műszak". De ő legiobb_ do�gozok kozul . riéha- asszonyi szeretettel és lelkesenyat kiválo dolgoz.ó kitünte- déssel v ·g · t · dal • tésre javasoltak. . . . e z, arsa m1 mun-

j 
káJát IS. 

Tótka Károly Foki István 
Sz.eged Budapest 



1963. DECEMBER 2. MAGYAR VASUTAS 

Túlsúlyos vonatokkal menetrend szerint Indul a szén vándorútra . . .  
A hosszú &. enyhe ósz ked-

, 
7óink számára anyagi szem-

1 
üvegek pótlása és a mozdo- Ajka gyorsan fejlődő, jelen-

, 
meg a fa.gyapotot Ajkáról kül-

1 

rít.ását tette lehe1?vé. N�,·�:=:-
vezó a vontatás számára. Nem pontból is kedvez.ő ez. Az nyok vezetöállásainak rendbe- tős ipati köz1XIDt a Du.nán,tú- diJk Sa,Laót�rjánba, T,okodra, a krovezö raksúlyu k��� 
véletlenül vállalták a dombó- [ utóbbi két hét alatt például hozása. Sikerült megoldanunk Ion. a szombathelyi igazgató- Nagykamzsara.. Külonosen kocsik1;ak, �� . a ;-. .. vári fű.töház mo7donyvezetói fútőházunk 158 OOO forint a v:-zlágyitó berendez...¼ fűtését ság terülietén. Az állomásnak 

I 
nem kif.i.zet.ődő a fagyapot I kocsiválogatá;511"".' i,; oswn

november 7. tisztPlelére na- rendkívüli őszi forgalmi juta!- is. Nagyteljesítményű hómaró a növekvó sz,emélyforgal.rnon szál,Jítása. mert ebből egy tan- hető ez a szep_ siker. Az 1P8';
gyobb túlsúllyal közlekedő te- mat és 117 OOO forint teljesít- gépünket elők6zítettük a „be- kívül sok muntkáit ad a tim- nánáiJ. több nem fér egy ko- 1 v;ígányoJ<. gratil«J.n:<:>5 __ hls2.0lga
hervooatok továbbítását. Ezt a ményi prémiumot kapott. vetésre". Tavaly na�yon jó földgyáir, az alumintumkohó, csiba. 1 �t..;a iól_ �alad,_ k�on�� ami
versenvt a legutóbbi termelési Valóban példás teljesítmé- �wlgál"7to_t (elt ez a gep a Ba- 1 az üveggyár és az erómű, nem Szóvá tett Pető elvtárs né- ota a ktsi.e1Jes11Inenyu _g�p he: 
tanácskozáson l\Iárkus József nyekkel dicsekedhetnek a kony Vlde!ten. , . , is szólva a bá.nyálkról, melyek hány helyi fuvart is. Valóban, Jyett egy 4ll-es �ek _moz 
31 éves mozdonyvezetó kezde- dombóvári fűtőház dolgozói. M�geml1tett néh�� bnga- ont.iáik a szenet, a bauxitot és ez.ek felett sem hunyhat sze- donyt 1s �aP,Ott az á1lomas. 
ményezt�. ő a �zakszervezet A 100 e,tkm tervet eddig 1,8 dot 1s, melyek tagJa1 a moz- a Inal1Jl;án,t. Ajkáról indítják met a vasút Az ajkai kenyér- - Szociaii.sta. _ mu:n,_kaverse
munkaverseny biwttságának millióval túlteljesítették. A d<;myok és kocsik javításába� az :i:gaz.gaitóság terülatéről fel- gyár egy kilomét&'re vain a n1/Ünk során _elsorendu felada.
a vezetője. tavailyi eredményhez képest példá� mu�tnak. Ezek _ ko_ze a.dott szállítmányok núntegy bánya szén=tályozóiáLóL Mi tunkn4:.k ta.rti;u,k a. ba.Lesetmen-

közel 400 OOO tonnával több tartozik elsosorban a Tancsics 15 százalékát I sem lenne természetesebb tes kozlekedest - mondta a 
Amíg az idó megengedi árut továbbítottak. A 10 havi swcialista brigád, melyben · 

. , . min,thogy döm erre! vagy munkát ismeL'tetve az „ álLlc>.-
srenfelhasználás 2,6 százalék- MikoLovics Endre vezetésével - Ha_ ír rólunk, azt is :rJ'.'- 1 billenőplatós P tehe;autóva,! ! másfőnök. - Ebben kulönö-: 

- Vonalunikon 850 tonna a 
vonatok egységes terhelése. Mi 
eddig 1 100 tonnás teherszerel
vényeket vittünk. Javaslatom 
az volt. hogv a Nagy Októberi Szocialista. Forradalom tiszte
letére emeljük fel vonalaink 
egységes terhelését 1300 ton
nára mondta beszélgeté
sünk alkalmával Márkus Jó
zsef. Ez a felajánlásunk 
csak arra az idő:r,e vonatko
zik, amíg nincs komolyabb 
fagy és csapad&:. amíg szá
raz a pálya. Az a célunk ez
zel hoii;y segítsük a vasút 
szállítási lemaradásának pót
lását. 

- Milyen eredménnyel tel
;esítik a. feLajánlást? - kér
deztük . 

- Eddig jól megy a munka. 
424-185-ös mozdanyonunal az 
utóbbi három vonatom továb
bításánál összesen 1249 tonna 
túltúlyt értem el - válaszolta 
Márku-, József. - Olyan tel
jesítmény volt ez, mintha 
négy vonatot vHtem volna. Az 
sem mellékes. hQ!!V valamenv
nyi út menetrend szerint tör
tént. 

- Mi szükséges ahhoz, 
hogy ilyen jó eredményt ér
;en el a mozdonyszemél11zet? 

- Elsősorban jól karban
tartott gép kell, de legalább 
ll!yen • fontos a tetvszerú irá
nyítáS< Ha például Dombóoor
ról Budape,it felé indulo'k, 
Döbröközig kitapasztalom, ho
gyan szalad a srerelvény. Ha 
ott megállfüuu1k. felveszem a 
kapcsolatot a menetirnn!YitóVlail 
és megbeszélem vele. milyen 
utat tud biztosítani. hol fogok 
kezelni a mozdonnyal. Azért 
fontos ez. hogy a túlsúlvos 
szerelvényt lehetóleg ne áJlít
�ák meg a nehéz terhelési sza
kaszok előtt, mert akkor ki
zökkenünk a lendülelből. Csak 
igy tudjuk tartani a menet
rendet. 

Márkus József így szervezi 
gzemélyes példamutatással is 
a szocialista munkaversenyt. 
Hasonlóképpen gondolkodik és 
cselekszik a dombóvári fűtő
ház többi mozdonyvezetője is. 
Méltán nyilatkozott a legna
gyobb elismerés hangián Ette
rer Sándor fútőházfőnök a 
dolgozók munkájáról. 

- Teljesítményeink minden 

kal jobb a tervezettnél. Moz- öt kocsijavító lakatos dolgozik. �11- m1,lu�n fel,esLeaes 8?aLh- szá
llít

sá,k od sze- , sen a. i;áltóórök tüntették ki 
donyfelhasználásuk gazdasá- A mozdonyia�itásnál Nyári tasokrn. késztetn1;k �nnum-ket � a 

• ton j magukat. Eúrt i3 tartom őket 
gos. A fiók:múhely már olyan István műszerész szocialista �gadott /et��zLó, 

ti 
a 

��k ��
elye

t� �r
u 

4 az áLlomás l-eajobb do!.i;ozói-
idószakos javításokat végez a brigádja végzi a legkényesebb s_ , · zervezeo 1 g t-

ki1 '. ter és legnagy.obb na.k. Az idén mindö� egy 
mozdonyokon, amelyek egyéb- munkákat. . L:gutó�b _Tol:!4i kára. 

igy�ezet me!Jlel� is eltart egy kocsikisikiás ford-u.lt elo na.-
ként csak decemberben volmá- János szociaJis a bngádJa tünt Vizet a tengerbe ? pig A üveg,gyái· s»émratk.- lunk. 
nak esedékesek. A kocsimű- ki_ azz.:l, hogy két nap alatt el- � pedfg csak 300 méterre 
hely 105,8 százalékra teljesítet- yeieztck e�y ��1:'5 m?7"1ony - Mondja csak. miről van van - a szénowtályozótól. Ide Az élenjárók 
te tervét. A jó munka eredmé- idoszakos JaVltasat, ami más- szó

? . ' ttól ikí ániák zál 
nyeként a felére csökkent a kor hat napig tartott. A múhe- _ Az rendben va.n, hofll/ a. ft�/

as
� n1 .

v 
· hel 

a 
e
� ; J Dicsérettel szólt Horváth Já.

személyzet hibás szolgálatkép- lyi dolgozók világosan látják fóvárosban és a.z orszáo más TűZÉ:P-�:; Jlátásánif is Az \ nos forgalmi srolgá.lattevő s,zo... 
telens:égek száma. munkájuk célját és arra töre- vi'dékeire sz""'t"'•k •:n�D� a. ily feladatok foazán n� a '

[ 
cialista 1:nigádjái·ól, akitk az 

kednek, hogy a mozdonyok """• ,_ • ·~•• · � .., .. , . ,- idén már oklevelet kaptak. 
minéil kevesebbet álljanak a szenet - folytatta Pető elv- v_�tra, hanem a kozut1 _s�- 1 Horváth Jenő tolatásvezető 
fűtőház területén. társ. - Va.n itt bánya. is. szén lltt:sra tJartoznaik. csaik hátrál- 1 brigádja is nagyon jól dolgo-Felkészülés a télre 

A gépek téli elókészítéséről 
Fényes József, a fűtőház ve
zető mérnöke tájékoztatott. 

- Mozdonyjavító műhe-
lyünk már az év eleje óta fel
emelt tervvel dolgowtt, hogy 
a tél beállta előtt valamennyi 
fontosabb javítási munkát el
végezzük. Erre fel ke11cit ké
szülnünk , hiszen a javítás jó
részt �zabadban folyik és a 
nagy hidegben_ hóban már 
igen körülményes ez a mun
ka. A téli felkészülés kereté
ben felülvizsgáljuk a gépeken 
a 'kenőhelye'ket, kicseréljük a 
kenőanyagokat. Gyors ütem
ben folyik a hiányzó szélvédő 

A szakszervezeti biwttság is eléa. De miért küldenek tatiák a vas;1tait � fon!Josabb 
zik, bár ők még nem nyerték 

i1'0Ciájában Várhe!1!1i János tit- ide '11awnta. SO-B0 kocsi sze- munlkáik elveg:zk;ében. el. a sz.ocialiista cúnet. Példát 
k , 1 f d net Pusztavámról. Má:tramo-

1 

llnikálban T ká ar panassw. oga ott. vákr6l •�~• Pilisszenti-z,-ánról? Jó az egyiiltműködés mutat a m . a cs 
- Szociális épü12tünkben v~u Imre vonatvezető háromtagú 

augusztus közepére tervezték Mintha. o1.yan sok vasúti 1oo- Ajka áillomás eredményei- brigádjával. Takács Imre húsz 
dók - ••�- 't  csink lenne. Tu.dfu.k, szén és 

- 1 
éss ..,,_ a mos JaV1 ..... -sa , mert a szén között •=- különbség. ró! Móricz István áJlomásfo- éve ,·asutas, nagyon z.eruen 

csövek máir nagvon elrozsdá- v-•• nők tájékoztatott. Jó eredmé- szervezi a bányák k:iswlgálá
sodtak. A munka elmaradt, Amit mi küLdün.k jobb, mint nyeket érteik el az idén a ko- sát. Dicséretet érdemel Ku.sáznak a falak, hiányosak az a.mit ide hoznak. De most a, csitartózilrodásban, a kocsii- tos Tibo,r főtiszt háromtagú 
ablakok, s ezzel sc.-nki sem szállítási 71,ehézs,égek. a. kocsi- ki.használásban és a tehervo- forgalmista brigádja is. Vaila
törődik. A fűtéshez öt ágyu hiánu miatt ilyen nem túlságo- natok terhelésében. Az idei mennyien fiatalok. de nagyon 
kályhára lenne szükségünk és san lényeges minőségi probl.é- évre 1 100 ra:kodáissaJ. képzett POntosan dolgoznak, különösen 120 méter füstcső is kell. Az mákra. hiva�kozva 11,em voina. irányvonat indítását vá!Jqal.ták. jól végzik a kocsii,ntézést. Az 
Anyagellátási Igazgatóság sza.bad terhetThi a va.suta.t. November 26-ig 1272 irányvo- állomáson dolgozó mozdony
megígérte a segítséget, de nem Elmondta a:zJt is, hogy az n,atot indítottaik. A:r, idén még vezetők közül Né-meth Lajost, tudjuk mikorra teljesíti igé- üveggyárban múk-ödó láda,- legalább 30 irányvonaittal nö- Berki Ernőt és a nyugdíjazás 
re:tét, - mondotta Várhegyi üzem Adonuból kapja a fát, vekszik ez az eredmény. A előtt áhló Gyu•lai Andort d:i-Janos. ami vasúron érkezii!k. Az el- válila,]lt; 100 terven felüM vonat csér-te az áJtlomásfónök. L. J. lresrzített liáda a1katrés=ket, helye!Jt eddig 118 vonatot lküld- Ajka álJ!omás vasutasai 

te!k: el. igyekeznek, hogy murukájuk-

Műszaki fejlesztés a Dunakeszi Jármfijavítóban 
A:z. ic!egen kocsdlk i!cihasmá- kal kiérdemeljék az e,uzem 

llásábaill is 5/Z.ép eredményeik kitüntetést. Versenyfe1tételei!k 
va:nnak, mert jól · együttmű- között _ azonban vannak oly� 
ködnek a szomszédos Ha.lim- tényezok is, melyeket saiat 
ba. ál,lomás vasutasaivaJ. Ha- munkájukkal aligha tudnánaik 

A Dunakeszi Járműjavító
ban az idén minden eddigi
nél jelentösebb eredm�-t ér
tek el a műszaki fejlesztésben, 
Az előző félév során több új 
gyártási eljárást vezettek be, 
amelyek évtizedeken át vár
tak megoldásra. Igy már kö
zel negyed millió forinttal 
több népgazdasági hasznot 
mutafuatnak fel mint az elő
ző év azonos időszakában. 

A négytengelyes személy
szállító kocsik gyártásában a 
durvalemezek hegesztése oko
zott sok gondot. A mínöségi 
hiányosságokon túl a rész
műveletek is igen elhúzódtak. 
Közel fél éve alkalmazzák az 
országosan bevált széndioxi
dos hegesztést, elsősorban a 
vasúti kocsik forgóvázának 
gyártásánál. Az új eljárás 
egy-egy forgóvázná! átlagosan 
2 órával csökkenti a hegesz.
tési időt, a minőség is sokat 
javult. 

merülő minőségi követelmé
nyek tették szükségessé. 

Újdonság, hogy a gyorsvo
nati kocsik erős korróziónak, 
kopásnaik kitett alkatrészeit, 
berendezési tárgyait a hagyo-

26 órát takarítanak meg. Az Umbát is Ajk.á.róL látiá!k el Jro.. befolyásolni. Most például 
NDK gyártmányú VCR 2 ti- csival. A:r, idén mintegy 16 OOO csökkent a bauxit igény, 
pusú csavartkrómozó automata idegen kocsit raktak meri;. fő- 1 emJatt néhány tervezetit_ vonat 
a csavarok nagyságától függő- kén•t bauxittal. A tervezebt naoonta elmarad. Azt kelik az 
en óránként 10-20 kg kTóm- 22 5 tonnás kocsi!kföasználiás igazgatóságtól, hogy az ilyen 
bevonat előállítására képes. 

1 

hclyett 24 tonnás átla,gered- obje:h-tív változásokat a ver
ményt mondhatnak maguké- seny érté.1<:elésd:or js Yegyék 
na!k. Ez eizy év a-lait hazzáve- firorelembe. 

l tőlegesen 2000 !kocsi -megtaka- (Lőrincz) 

Úi  útra léptek 
1 

1 A MA V Nyugati szállítmá-
1

1 

nyozási szolgálatánál jelenleg 
négy szocialista brigád dolgo
zik. Vállalásuk egyik pontja: 

1 harc a balesetek ellen. Fény
i
! 

képeket készítettek a helyes és 
a helytelen munkafogásokról 

Egyik nap például megtör 
kétségbeesett hangú asszony 
kopogott be az irodába. Se
gítséget kért. 

- A férjem megkezdte r. 
házunk építését - itt hangj, 
elcsuklott, a fájdalom furcsa 
vonásokat rajzolt ki az arcá-
ra . . •  

szempontból jobbak a tavalyi- Dunakeszin bevezették 

J és azokat egy táblára felra
gasztották. Ezek a képek ál
landóan figyelmeztetik a dol
gozókat, hogy vigyázzanak ma
guk és mások testi épségére. 

Régebben gyakran előfordult 
- és ezt már kicsit szégyen

! kezve mesélik -, hogy egye
sek ittasan jöttek dolgozni. Ma 
ilyen nem fordul elő. 

Hosszú tanakodás után egy 
napon elindultak a brigádta
gok, hogy a félbehagyott há
zat felépítsék. Sokat dolgoztak 
amíg a megtört asszony gyer
mekeivel a kis rozoga házbó' 
beköltözhetett az új lakásba 
Később a Béke-, a Táncsics- es 
az Ady-brigád tagjai társadal
mi munkában négyszáz óráf. 
dolgoztalc Egy főre húsz óra 
jutott. 

nál. Eredményeinket lényegé- hegesztések röntgenezését is, 
ben változatfan létszámmal és amellyel a szabad szemmel 
gépparkkal értük el - mon- nem látható minőségi hibá
dotta a fűfőházfőnök. - Októ- kat feltárhatják. Ezt elsősor
ber végén 1 10.3 százalékra áll- J ban a vonatok sebességének 
tunk a tervteljesít.éssel. Dolgo- fokozott növekedésével fel-

Szervezési gondok 

a szegedi igazgatóság területén 

A műhelyben dolgozó harmadéves ipari tanulók csapágyakat 
és szíjtárcsákai szerelnek 

(MTI Fotó: Bereth Ferenc felv.) 

mányos nikkelezés, krómozás 
l 

A gyorsvonJaJ1:i kocsik pái.�
helyett műanyaggal, külföld- zott üléseit Jelenleg draga 
röl importált, úgynevezett import afrikkal vagy laticel
Rilsán-nal vonják be. A „Po-

1 
lel bélelik. Az üzem távlati 

líamid 11" kémiai elnevezésű, terveiben az olcsóbb, tartó
több színben alkalmazható , sabb, kényelmesebb ülések 
műanyag tartóssága to'bbszö- 1 biztosítására a hagyományos 

A sregedii igazgaitóság for- utasításainaik man:adékrta:lan röse a króménak . Eddig a tömőanyagot rugalmas hab-
ga,!m.1i és kereskedelmi os.ztá- v�ehajtásával kell �gí- gyorsvonat; kocsik másfél- poliuretánnal cserélik fel. 
lyának dolgozói termelési ta- �- hoil! ez a _gy�oifo áilil?- évenkénti fővizsgáin újra kel- V-ti-
nács,kozáson vitattálk meg az mas valol:>an peldául szolgál- lett krómozni nikkelezni a 

- l\li történt ezekkel az em
berekkel? 

Kovács II. István műhelybi
zottsági titkár a következöket 
mondta erről: 

- Előbb beszélgettünk ve- Művelódés szempontjából is 
lük és ha ez nem vezetett ered- óriási lépésekben haladna:t ményre, akkor elvonókúrára elöre. Vannak, akik már a 
küldtük öket. Ma már szinte technikumot végzik. Nem 
rá sem tudnak nézni az italra. / könnyű ez, a nehéz fizika. 
Mindig elöttük van, hogy szo- munka mellett, de egy sem macialista módon élni és dolgo;:.- rad ki az iskolából. A raktár
ni, gondolkodni. noki tanfolyamra is sokan j;ir-

nak. 
A brigádok a többi kö1ölt őszi forga.!Jommal kapcsoJ,a,tos ion az oda ikiiáró technikumi 

[ 
kilincseket. feljárati korláto

tenruvalókat. A tanácskozás tanulőlmant. Makón és Hódme-
kat az utasok által használt 

során több s:z.ervezési hiányos- zővásárhel1ie-n a tehervonatolk I ber�dezési tárgyakat A ko
ságra hívták fel a figyelmet, menetrends:rerúségét kell ja- csialkatrészek felújítá

.
sa több Vonatfeloszlatás nélkül dolgozunk 

, vállalták, hogy napi munkaju't 

1 
befejezése után a szükségnc,, 
megfelelően a vasúti kocsiK vítaini. művelete• sok munkaórát kl-Kiskunfé1.ef111háza. á.Uomá- Al>talános probléma az igaz- vánt, ige� költségesnek bizo-son például többször előfor- gatóság területén a túlwtt nyult. Több alkaitreszt. így az 

dul, hogy a gyorstehervonatok kocsitartózkodási idő. Bácsai- ülések közti rögzített asztalo-
6Zá.madásra várnak. Nem vég- máson 40, Szegeci-Róknwn kat. a hulladékgyűjtő dobozt 
zik el idejében a kocsik mér- 39.5. Naaykórösön 28.4, Ka,Io- műanyagból készítiJ{. 
legelését. Sok a pcxntatlan csán 22,3, Sarkadon 21,9 óra A Dunakeszi Járműjavító
elegy, beje;entés

_. · Af- utóbbi az egy kocsira eső tartózko- ban évente több millió csa
más áhlomason 1s elofordul. dási idő. Meg kell javítani a vart használnak fel a sze-

Kecslkeméten nagyobb gon- menetirányítők. áruirányítók, mélyszállító kocsikhoz. Közü
dot keLl fordítani a forgalom kocsiintézók és a többi érde- lük számosat felületi tárgyak 

bizt.onságára, hiszen az elegy 

I 

kelt munO<�iát, h� az év rögzítésére_ alkalmazzák . . Ezért 
előkészítéséhez kevés a hely. hátralevő reszérnn _iavu!J3;"1� a cs_�varfeJeket króm?ZTI-1 kel}, 
Szeged-Rókus állomáson a a szeaedi Í11(1Zi,atósa.a szálhtás1 Am10ta automa_!:a gepet �1-
'lrlunkafegyelem megszilárdí- teliesíJményei. to�tak be 5 muvelettel_ rovl-
�vaJ., a szolgáilati ve?Jetés Sz. S. dult a krómozás, s kocsinként 

A harmaclik negyedévben 
Szob áiLomáson kifogástaJian 
t€rvteljesítést é�tek el a vas
utasok. A kőbányá!k első ne
gyedévi szállítási lema.-adását 
is cler,Ht pótolni. A mező
gazdasági termények elszállí
tása zavartalanul íolyi::. A 
szállító fdekkel jó az együtt
működés. 

A swmszédos Sturovo állo
máson, ahol együtt dolgoznak 
a csehszlovák és a magyar 
,asutasok, 11gyancs.ik jó mun
ka folyik. Sike1·illt elérnün,k, 

hogy a harmadjk negyedév- 1 kirakásában is részt vesznek. 
l>en n_em került so_r vonalun- J A Béke-brigád Káln; 1.,  kon Hmat�el�atasra. . . György vezetése,·el most " ,A !egu tobbi !e.rmelesi ta-

1 
szocialist a bngád jel vény -.,1 . r.?csil,_ozáson a téli for:galorl?- küzd az Ady-brigád It-ano-rol tárgyaltak Szob allomas . ' . 

vasutruiai és tób':> felajánlást vtcs Martonnal az elen ugyan
tettek az éves terv sikeres : csak a jelvényért áll verseny
t<:<ljesítése érdekeben. Az állo- ! ben. A Táncsics-brigád Cson• 
más három dolgozóját Kiváló I ka Gyula, a Rákóczi-brigád 
dol�ozó . Je!vénnyel, hármat I pedig Szalai Sándor brigádve
pedig K1v'7l<> dolfOZÓ oklevel-

I 
zetővel az élen a szocialista 

lel való_ k1tuntetesre terJesz- brigád c,mért versenyez. tettkk e,<'í. 1 
Szelle Ferenc Bereznai Mária 



MAGYAR VASUTAS 1963, DECEMBER. %. 

Tanácskozik a tárcaközi operatív bizottság 
Délelótt 11 óra. A Vasúti Fő- esak a legfanroisabbakkal fog-

, 
- Ige·n, M.gy a. le·ma-raaáosztály 234-es swbájában min- lalkozhat az operatív biwtt- sunk a. kamcsszál!ításban -dennap .�enkor _ta�csko.z:ik ság. Célja is csak ennyi. Ez.ért mondotta. - Terveink teljesía .. �k021 operativ bLZOttság, alakult augus_zt� _1-én1 � _na- téséhez legalább 10 ezer tonna �-viden T?1:3· :� ker�l gyobb ai-ányu OSZl szálhtásoik kavicsra volna. szükségünk, de k?':°1 a '::1-�z.tenumok szállí- ke�ete előtt. A tárcák képvi- azonna.l. Számunkra na.gyon tás1 felelose1 ulnek. seló1 eleinte minden igényt vá- fontos, hogy az eddiginél több 

- Na.pi 200 kocsit kér Diós- logatás nélkül a TOB elé vit- vagont kapjon a nyékládházi 
OYÖT sürgősen, ho{ty a Kohá- tek, hogy segLtsen, mté2Jkedjen, kavicsbánya. A szállítási ka.
izati Anyagellátó Vá.llala.t te- adjon kocsit, mert a gyárak- pacitás hiánya -néhányszor 
lepéről kellő mennyiségű kok-

I 
ban, üzemekben megáll a má-r fennakadást okozott a ce

tzat szállítha.ssana.k be a ko- munka. Azóta belátták, nem mentgyá-rak munkájában. A 
hókhoz - halljuk Siliga An- helyes, ha minden mállítási legtöbb gyárban ugyanis ke

Teremtsünk rendet az üzemszemléknél 

ll 
'6,lnak, a KGM szálJftási osz- igényt „sürgós" jelzóvel lát- vés a tárolási lehetőség, s ha A Ma,gyar Vasutas 21. szá-

1 
akkor sem oldhatók meg, ha 

tályvezetőjé.nek szav,a;ilt. na'k el, hisoon a valóságiba:n megtelnek a cementsilók, las- mában hasonló címmel meg- azokat hónapokon k�reig_tül 
Bo-rsodnádasd 16 fedett kocsit Illem ez a helyzet, és a vasút sítani keli a gyártást. Hejó- jelent cikkünkben néhány ismételten szóváteszik, . A 
'lrer finomlemez-szállftás-ra. A kocsiparkja is véges, Nincs le- csabán már kétszer megakad- olyan hibára hívtuk fel a fi- hiányzó szociális létesítrné.nye
tnJ-Ori vagongyá-rba.n már csak hetőség arra, hogy a vasút tunk emiatt. Gépkocsikkal gyelmet amelyek akadályoz- lket csak a népgaz.daság anya
J<ét napra elegendó a.z öntödei raktározás céljára száitlítson r.em tudjuk pótolni a vasúti zák az ' eredményes baleset- gi lehet&égeitól függően táv
jormahomok. Kóvágóörsról anyagokat olyoo helyekre, kocsi hiányt, A kószá.llitás is megelőzést. Han?5úlyoztuk, lati és éves terveink teljesí
.,;J.-rgósen 5 kocsi oomokot kell ahol azokra a folyamatos ter- igen na.gy p-robléma, főleg a.z h?gy �alrnasabb!' kell ten- tése útján tudják biztosítani. 
11daszállítani . . • me.lés szemP0111tjából mrncs útépítés szempontjából, bár a ) m az uzems�mléket, mert A havi üzemszemlék a 

Dr. Béres Gyö-rgy aiti a ;>,Zl:1� Csak P$.!daként em- vasút az utóbbi időben e-rejét 
I 

c�
yt 

így varhatunk ered- ��pe;�e\iá�al
y=:g

i 
ok 

ves
gy

zé;?r; 

üzem átrenrlezése, gépáthelye
z.és stb. 

Az a körülmény, , hogy a 
baleseti veszélyeket kívánjuk 
megállapítani követeli meg 
az üzemszemle minden rész
vevójétól, hogy 

a szemle megkezdése előtt 
a.lapas tájékO'lOttságot sze

rezzen a. munkálatokról, 
azokra vonatkozó technoló
giai és óvórendszabályi elő
írásokról, utasításokról. 

•asút kép"iselője a TOB-ban utJti1':, hogy az .c.M naponta meghaladó m6don igyekszik men • -v 
IIZ()rgalroasan jegyzi a t.enni� annyi _kocsit . kérne �. segíte'.1-i· . , , . _ . , Az tizemszemlék legna- megszüntetése érdekében tör-
valókat és a kérdésekre mind- amennYí az idegen kocsikat Tekintélyes szálil.ítas1 1geny- gyobb hibája, hogy nem ténnek. 
Fárt válaszol is beszárn..ltva siru:s a MAV vo-, nyel jelentkezik most az Or- a közvetlen baleseti ve- Megtartásánál mindenkor 

0- , 
órb · k ksz b i:ialain. S ha minden kOCSiit az szágos E-rd,észeti Fóigazgató- szélyt képező hiányossá- a szolgálati hely baleseti 

:--, _w_sftY e a, 0 e- EM kapna, mi lerune a többi sá,g, A té:1. beállta előtt mini- gok megállapítására és helyzetéböl kell kiindulni 
Nem éri el a célját az olyan 

üzemszemle, amelyen nem ál
lapítják meg a balesethez ve
zető körülményeket. Aki nincs 
tisztában az előfrásoklkal. nem 
turl szót emelni az esetleges 
balesetveszély miatt. 

irzaU,tásahoz f';?1'dasze-relvényt iparág.g:al? egy 24 erer tcmna tü.z:ifát kell felszámolására. töreksze- és a statisztika ismeretében crounk, ha , kel!oen 111;egsze-rve-
M'nden ' "'tá' . í , elszállítani az erdógaroaságok- nek, a szemlének mindig arra a �ik a be- es �'.alwdást . . Nem - 1 sZá,,i si geny ból. A szabadban nem tárol- területre kell irányulnia, ahol 

!_1-llha.tnak soká1g a, koc_s-,k_ - kielégítéséről szó sem lehet . . .  ható bükkfa szállítása is igen hanem elsósorban a szociális a baleseti hely:r.et kedvezótlepegyezte meg a KGM kepvise- - jegyezte meg Rákosi Ele- komo]y feladat a vasút számá problémák megoldását szor- nill alakul, illetve, ahol a bal-'őjének kérésével kapcsolat- mér. a Könnyűipari Miniszté.. ra - galmazzák. Sokszor olv. ano-. -"" , eseti ves?.ély tovább fokoz.ó-ban. num "'L.d..U.>tási csoportvezető- Mire befeje2JÓClik a tárcaközi Irat, amelyek c ak beruházás dik. Ilyen lehet pl. állomások 
Célravezető, hogy az 
üzemszemléken a pálya
fenntartás kép�iselője is je. - Az a célunk, hogy min- vagy felújíiás útján valósítha-

'"-on .rolJ·u•· meg, m'i a ,,su·rgo"s" deniitt biztosítsuk a folyama- operatív bizottság ülése, a vas- t ' k K , ...,,__ azt ki területén felépítményi mun• 
'1:11 °• 11 

l '  S .,1 , út képviseilóje előtt hosszú Jis- 0 • •  me:g. oran:,.,,,. .. 1 .. - kálatok kezdete, magasépíttos terme est. zu. lítási kapa,- ta soralkozilk a kocs,ügénl}'cl<- fogasolJu�, hogy . az uzem- roén:,i létesítményeken, rakA kocsiigén,y minde:n mi- citáswnk e-rre lehietóséget is a.d. ról. A bányák, az ipartelepek �1;-1�e _b,��tság_ f1gyel�el tár�ban, csarnokon tető, ilrtlszt-ériurn részéről igen nagy. Nem áraszthatjuk el túlzott mind-mind számítanak a vas-
, 

kise.n es surget1 a dolgozok letve padozat javítá
. 
s, felújí-igényekkel a MAV kocstinté- , k , ásá zóségéit. út segítségére. szociális helyzetene javit t, 1 tás, villamos hálózat javítá-

L. J. de ezek rövid idő alatt még sa, cseréje. Ide sorolható az 

részt vegyffl. 
Ez a sz.emély a helyszínen 
tud nyilatkoZliti a hiány :meg
szüntetésének határidejéről, 
de sokat segíthet a hiányossá
gok megá.1lapításánál is. Az 
üzem.szemle 

Jól dolgozó 

szakmaközi bi.zollság 

A dolgozó és a nyugdíjas 
szakszervezeti tagokkal egy
aránt eredményesen foglalko
zik Alsóörs kö�ég szakmakö
?á bizottsága. Minden hónap
ban rendszeresen összehívják 
a tag;ságot. 

Legutóbb ismeretterjesztő 
el 3adás is volt, melynek kere
tében P. S:ooke Mária újság
író tarlott élménybeszámolót, 
majd levetítették a Bék.evonat 
címú filmet. Kovács Józsefné 
,.l\ők a szociali.sta haladásért" 
cúnmel tartott előadást. A 
szakmaközi bizottság a fiata
lok számára né,net nyelvtan
folyamot szervezett és 10 dol
�zót vont be az e�ti áltaftá
noo iskolai oktatásba 

Szakmaközi bizottságunk 
legközelebbi terve, hogy Alsó
örs áUomás szakszervezeti bi
zottságával kó.zösen megrende
zik az ö1·egek napját. A helyi 
KISZ-szervezettel közösen 
egyébként a „Tanítónő" címü 
e;zínmű előadására készülnek a 
szalonaközi bizottság kultúr
aktivistái. 

Kiss Lajos 
Alsóörs 

Mit tettel. íl •.• 

A szabadban fog]al'koztatott 
dolgozók munkakörü1rné.nyei
ne!k javítására az eilmúJJt 
éveikben több kilométernyi 
röptetöt épírettek. A dolgozók 
örömmel fugadták ezt, de 
mint később kiderült, ör5-
mükbe üröm is vegyült. Az 
építésén.él el'követett hi,bák a 
réginél is rooszabb helyzetet 
teremtettek például a ferenc
v.á:rosi fűtőház javitóvágá
nyain. 

A csatornázás hiánya miatt 1 a röptetök alatti javítóvágá
nydk között az esóvíz és a 

1 hó1é úgy felfelgyillemlett. , 
ho,gy nemegyszer sínkoronáig 1

1 érő vízben kellett dolgozni. 
Az ilyen körü•lményeik között 1 végzett munka baleset-. sőt 
életves:z,élyes, hiszen a kocsi
kat vízbe. vagy jégre állított 
emelőkikel emelték fol. Víz
ben állva végeztek hegesztést 
és egyéb munkákat :is. 

!geo kezdetleges törekvés 
volt a több tízezer köbméter
nyi víz elvezetését vasrudak
kal fúrt. néhány centiméter 
átmérő.iú lyukakkal „megol
daiti''. 

A hiba kijavítására már 
lett YOlna idő, de félő, hogy 
az eset a télen is m.e.gismét
lődik. mert tudomásunk sze
rint még csak a csatornázás 
tervezéséiJ:( jutottak el. 

Hasonló problémák a töobi 
,öptetós munkahelyeknél i5 
mutatkoznak. 

Sürgős intézkedést várunk. 
H. K. 

- A könnyűipar terfilet.én 
most mi a legfontosabb szállí-
tási feladat? - kérdeztük. 

Elérte célját a TOB 

- Az i.dén eléggé elhúzó
dott a len és a kender száilí
tása. Másko-r októbe-r végére 
befejeztük ezt - mondotta 
Rákosi Elemér. - Nagyon fon
tos most a. sze-rve&t-rágya, ki
szá!lítása a mezőgazdaság -ré
szére. A papí-r{tYáraknak na
ponta 50-60 kocsi sza.lmát keU 
szállítani, hogy za.1.·artalan le
gyen a munka. Igényeink nem 
t1ílzott, de folyamatos kielégí
tésére jó lehetőséget ad a 

TOB. Mi 48 árára előre nyújt
tuk be a kocsii.gényeket és azt 
tapaszta,ljulc, hogy a 1.·asút ké
-réseinknek rugalmasan, erejé
hez képest eleget is tesz. 

Rengeteg gonddal küzd Né
meth Ferenc, az :f:M szállítási 
felelőse. 

Darabáru szá l l ítás vasútpótló 
teherautókka l 

ha.1ékonyság-át fok02.Za. a 
munkásvédelmi őrök be

voná.5a. is. 
Hiszen a dolgozó. aki á!lan• 
dóan az adott területen tev&
kenykedik. a legjobban isme
ri a hely:r.etet. 

Az üzemszernléket elsódle-
Hajdú-Bi,har megyében ja- míg az új darabáru-szállítási bolt, ha több van, a legna- ges fontosságú balesetmegelő

nuár l-től központi darab- módszer keretében vasút- gyobb forga,lmú népbolt veze- ÚJ tevékenységnek tekintjük, 
áru-szállLtást vezet be a pótló járatokait kö21lekedJte- tőjét bí.zzu,k meg a szervezó épnen ezért elvárjuk, hogy az 
MA v. Az UJ daralooru tünk. mWl'k<ávw. Ő ad felvilágosítást előírásoknak megfelelő idő-
továbbítási móds= jelen- Mit jelent ea; 3 kü- a lakosságnak, ő adja fel és pantbam és módon tartsák 
tőségéről, lebonyolításánlak lönbségtétel? veszi át az árut, de könnyen meg azokat. Felelőtlen az a 
módjáról a 8. szalloosztály megközelíthető helyekre ház,- nézet, hogy az egész csak egy 
árufuvarozási 06!Ztályának he- nökség

Az Autófuva-rozá.'li Fő- hoz is kimegyünk gépkocsi- .,szükséges ön,iga2)()ló tevé--
'"ettes veretójével, d-r. Ma- jára,tai<Ilak. útvonala j.ainkkal, Járatainkat naponta kenység". 
;,. Ferenccel beszélgettünk. eddig csak a vasútvonala.k- vagy a, forgalomtól függően Csak az adminisztrálás ér• 

_ Ismeretes, h""'' a vasút kal párhuzamosan haladt, a ritkábban közJekedtetjük. dekében .,tartott" üzemszem-
az Autófuvarozás7"" Fónök.ség darabáru-továbbítással csak - Milyen előnyt jelent ez lék aláírói na..., felelőssé"et • vonatot pótolt. A központi a. swlgá.lUlotás a termelószö- = "' 

révén eddig is foglalkozotJt darabáru-,szállítás bevezet,és,é- etkezetek és a lakosság s á vállalnak, semmibe venni a 
darabáru-szállitással - mand- vel viszonrt a vasúttól tá- �ra? 

z - dolgowról való gondoskodás 
ba_ dr . . i.;ajor . Fer�c. • Vol eső falvakat is felkere- - Ha például a termelő- elvét. Ezek közé tartozin;? 
Mmdenki ,s.mern a nepszeru &ik a MA v teherautói fel- szövetkezet círné.-e érkezik Kéte{tYháza állomásfőnöke is, 
„Gumi Da:1ti" m��j�t. Ezek v� és il.ea.dják a darab- áru, nem kell, hogy érte akit_ jo�osan bírságoltak �eg 
azanb81Il vonatpótlo Járat.oik, 

1 
áru-küldeményeket, tehát ldildjenek az állomásra. A o/' illetekes �zerv� . anuért 
vasutat pótolnak. vasút számára is előnyt je- eppen az líszi, és té�, _ forg�-

-------------- lent ez a megoldás. A klsfor- lom belndulásána� 1doszaká-
- Hogyan változik meg galmú . állomásokon nem kell I ban �árom hón:3-p1g nem tar-

Vi l lanyvilágítású kalauzkocsikat 

küld iön Székesfehérvár 

eúltal Hajdú-Bihar megye darabáru raktárakat építeni. tott u��:zemlet._ 
forgalma? Beruházási kereteink koncen- 1 Az idoiarás V1Szontagságai 

- Eddig  az AKÖV sz.ál- tráltabban, a központi helye- a� őszi, t.éli _hónaP?ld:>an mind 
litotta ki a kereskedelmi ken létesitendó raktárak épí- több baleseti ves:r,elyt hoznak. 
árut a falvakba - válaszolta téséhez használhatjuk fel. -eppen ezért különös gonddal 
dr. Major Ferenc. - Arra _ Országos visZonyla.tban kell megtartani a havi üzem-

A budapesti igazgatóság úgy lauzkocsit sorozták be, ugyan• nem volt felkészülve, lh.ogy is kiterjesztik ezt a. módszert? sz.emléket és hathatósan in-
rendelkezett, hogy Székesfe• akkor az 1826 számú veszpré- a falvakat is be!kapcsolja az _ Természetesen. 1964 má- tézkedni a balesetek megeló-
liérvá-r állomás köteles a Bu- mi személyvonatba a 68 088 országos vériteriJngésbe, darab- ! sodi'k felében szabolcs-Szat- zése érdekében. 
dapest Déli pályaudvar felé számú villany világítású ka- �t , vegyen fel a vasú.t- már megyére terjesztjük ki, Munkásvédelmi szerveink a 
k.iizlekedő személyvona.tokkal lauzko?sit h.iildték. Ez azt allomassal nem rendelkező a következó két év folyamán jöYóben sem lesznek elnézóek 
villany világítású kala.uzkocsit eredmenyezt�! ho�y az 1233;:3s hel_Yeken. Hajdú-Biha-r me- pedig országosan megvalósít- a mulasztókkal sze1I1.ben. úgy 
k.-üldeni. Azért vált ez szüksé- vonat . kezeloJe es l�:VelezoJe, {tYeben a MAV Autófuvarozá- 1 juk a központi darabáru szál- véljük ez az álláspontunk a 
gessé. mert Déli állomás nmcs valam1�t_ vonatvezetoJe csak- ! sí Főnökség január 1-tól át- lítást - fejezte be nyilatko- dolgozók egyetértésével talál-
berendezkedve gáztöltésre. A2 nem sotetben volt . kény_t':len , v�zi az AKÖV szerepét a I zatát dr. Major Fe-renc. kozik. 
ilyen kocsik ezért rendszerint dolgozni, hiszen a kis kéz1lam- kiskereskedelem áruellátásá- 1 L-cz 
sötéten közlekednek. pa nagyon gyér fényt ad. j ban és jelentős szolgáltatás-

Székesfehérvár állomás Ezúton hívjuk fel Székesfe- 1 sal kibővítik azt. 

Hegedüs Károly 

úgy tapasztaljuk -, figyelmen hérvár áll?más vezetőit, ho� 

1 

- J\Ulyen szervezéssel old-kívül hagyja ezt a -rendelke- gondoskodJanak a rendelkezes ják meg ezt a feladat-OP zést. November 5-én például pontos betartásáról. - Minden faluban a · nép-
az 1233 számú vonatba a Foki István 
66 414 számú gázvilágítású ka- 1 Budapest 

Erzsi néni 42 éve 

N EGYV E N H ATSZOROS V É R A D Ó  

Háromnegyed emberöltő 
szolgálat, 42 év egy munka
helyen ritka. ,,véletlen" még 

Dombóvár állomás szakszer- a vasúton is. Valóban, csak a 
ve::eti bizottsága a, törzsgárda véletlen ajándéka lehetett, ha 

i erősítésére törekszik. Felad.a- egy törékeny gyermeklány 

VISSZA TÉRŐK . • •  

tunk nem könnyű, hiszen az annyi „protekciót" élvezett a 
utóbbi két hónapban 25 önké- MAV-nál, hogy felnőtt mun
nyes kilépés történt nálimk. kára alkalmazták, és ott meg 

1 
Tgyekeztün� a kilépóknek is tűrték. 

megmagyarázni, hogy a n,ép- Ilyen protekció jutott a.nna.k 
, gazdaság erejéhez képest meg- a. 13 éves lányna.k is aki 1921-

oldjá.k a vasutasok bé-rp-rob- ben az abdi á!!omá;on vona.t-
lémá.já!. Aki?cnek használt a ra ült, elindult szerencsét pró
me_ggyoző szo, azok maradta.k. bálni. Hajtotta a kényszer. A akiknek n�m, kilépt�k. , . 1 család megélhetéséhez vajmi 
. .. De � kilépők egy 7:eeze !1'a;is kevésnek bizonyultak a. legJOn vissza. Visszatert peldaul idősebb testvér munkájával Szalkai _Tstvá1� tolat�st,eze�ó, 

1 
keresett pengők. Apa nélkül Kno� Jano� es Hetesi lstvan maradt a család. A kenyér a 1.ocsirendezo. Elmondották • - ' 

hogy nem találták meg a szá� :�a, a cipo meg nagyon kel-
mitásukat. Most oktatásokon · . , • . • , 
rendewényeken elmondják'. ! Erzsiket � gyori fu:óhazban 
miért jöttek 'L'i.ssza, s ez sokat 

I 

alk'!lm4Z!ák ,Próbaidore, 21 
segít a többielc felvilágosításá- filleres oraberrel. A legnehe-

Vöröskeresztes véradó ünnepséget rendeztek a. közelmúlt- bnn. zebb munkák közé tartozott az 
ban a XVII. kerületi Dózsa. György művelődési otthonba.n. Reméljük, sikerült m.egá.llí- állat��á!litó vagonok_ ta.karítá,Ezen az ünnepségen köszöntötték a l\lAV Adatfeldolgozó Fö- tani a kilépési lázt állo-másun- l 

sa, fokent télen, amikor a la
'!öt�ég 11. számú üzemének dolgozóját, Ujszászi János ellen- kon. Bizonyos, hogy a küszö- tyakos almot padlóhoz taor 15•• • • • _ • • • • .. • bön álló bérrendezés véglege- l pa�ztott_a a .. f'!gy . . 24 éven át 

, .. . �Jszaszi Janos 19,2 ota _v4;r�do, tagJa . a XVll. keruleb sen megoldja ezt a, problémát . ha;naltol sotetedesig görnyedt \orosk4;reszt szervezet veze��e_n4;k. Eddig negyvenhatszor és elősegíti törzsgárdánk erő- ·  a vagonokban. Alig múlt el adott vert a beteg emberek gyogyttasahoz. 
j sítéset. · hét, a hozzá hasonló korabe-

. Ujs�ászi János kiváló véradó kitüntetést kapott, melyhez Bódogh Mihály j zieket újabbak váltották. Nem 
ezuton 1s gratulálunk. Dombóvár bírták eróvel, szervezettel. Er• 

zsike nem tágított. Belenőtt a 
férfiakna.k is nehéz munkába 
a viszontagságos évek alatt. Az 
asszonyélet sem hozott so-
káig örömet szá.mára. Fiata
lon ismerte meg az özvegysé• 
get. 

&:eredi Vilmosnéra is szebb 
napok virradtak 1945-ben. A 
kérges, repedezett kezű so
vány asszonyt méltányosabb 
munkára tették. Hinni sem 
mert a fülének, amikor közöl
ték vele, hogy az egyik s;;.e
mélykocsi takarítócsoport ve
zetését bízzák rá. Aztán nem• 
soká-ra felkerült egyenruhájá.• 
ra. a fűtőházi főmunka.vezetö
nek já-ró jelzés is. 

Szerényen, szinte röstel!ked• 
ve meséli -regénybe illó életé!, 
Csodálatos akaraterővel do!
gozott mindig. Egy dobozt vesz 
elő, kinyitja: .,Érdemes vas
utas" kitüntetés 1959-ból. Most 
sem az érdemeit, hanem a 
munkatársak, a vezetők figyel
mességét emelegeti. Pedig a 
40 éves jubileumon, a. n1fUYdí" 
jas búcsúztatón szocialista 
címért küzdő brigádjátó/., 
munkatársaitól kapott a.jándé
kok is becsülete méltóságáról 
tanúskodna.k. 

V, M, 
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A szocialista brigádmozgalom 
tapasztalataiból 

A szocialista brigádmozga-
1 

nek. Ugyanakkor kultúrren- közül csak egy jelent meg. 
llom rövid 1dö alatt jelentős dezvényt is tartanaik. !gy mód A beszám0ló fogl.a�kozott a 
táraa'1almi tényezővé vált. és lehetőség nyílik arra, hogy fütőhá:z tervteljesítésével és 

A vasút-0n mintegy 5000 a brigádvezetők és brigádta- hiányosságaival egyaránt. 
brigád, 40 OOO fővel küzd I gok mindjobban megismerjék Hangsúlyozúa, hogy 
a cím megtartásáért, il- egymást. a jövőben bátrabban kí-

letve elnyeréséért. Az alakuló tanácskozás ala- vánna.k támaszkodni a 
Lendületet adott a mozgalom- pos_, 

ele� beszámolóját Kiss szocialista brigádok 
nak a május 8-án tartott or- U;30s szl:>-t1tkáT tartotta. A ta- munkájára, javaslataira. 
szágos vasutru, szocialista bri- nacskozás hasznosnak b1Z<r Sajnos, módszerbeli kérdések
gádvezetői tanác-skozás, amely nyul�, _ámbár voltak hiány�- kel keveset foglalkozott, pedig 
hasznos tapasztalatcserének is sága;. JS. A komplex szocialis- a tanácskozásoknak ez lénye
bizonyult. ta brigád megalakulásakor ges kérdése. A hozzászólók áJ-

A tanácsk<YZáson elhangzott például több brigádot n� talában a termelést, a brigá
vélemények és javaslatok vettek be � az elg_ond�l�: dok munkáJát akadályozó kö
a1apján dolgozta Jci szakszer- sal, rl?gy elo1:>b 6 , honapi JO rülményekről beszéltek. El
vezetünik 'közgazdasági osztá- m1;1ni:aval bJZOnyitsák be: mondották, hogy több segltsé
lya a szocialista brigád:mozga,- meltok arra, hogy a komplex- get várnak a jövőben a gaz
�om . továbbfejl_esztésének bi,gádh� �atlakozhamaik. 

1 
dasági vezetőktől és a mozgal-

1rano,elveit. Az iranyelvek Vélemenyunk sziennt az m, S2erVektől. Javasoljuk, 
ismertetése, megvitatása ilyen elgondolások lassítják a hogy ezek a beszámolók 35-
Qéljá_ból összehívott ta- szocialis,ta f'rnber tudatformá-

\ 
40 percnél ne tartsanak to

nácskozásokon sok vitás kér- lását, a 52.élesebbkörű kOtllek- vább. (Itt 80 percig tartott.) 
dést ti.s2Jtáztak. Azóta új tar- tíva társadalomformáló ere- 1 
talomrnal, új módszerek- jét. (Azóta már változtattak Békésuaba állomás 
kel gazdagodott a mozgalom. , szemLéletükön.) Azt is nehe
Ezekről kívánun-k cikkünkben zen értették meg, hogy a ne
tájékoztatást adni. gyedik negyedévi vállalásuk 

csak megalapozása legyen az 
1964. évi vá1lalástnailc Ezen még 
ma is van vita. 

Keleti tűtőlaáz 

A Keleti fűtőház szakszer
vereti bizottságának kezdemé
nyezésére a szocialista brigád
ba tömörült dolgo,zók Alkot
mány néven 

Ennél jobb - de nem hiba
mentes - tapaS2'1:ala.tokkal ta
lál!koztunk Békéscsaba állo
más S2l0Cial.ista brigádvezetői 
tanácskozásán. A beszámolót 
a szegedi ígiaizga,tóság III. osz
tályának vezetője, Szabó elv
társ tartotta. 

Nagyon reálisan értékelte az 
állomás eredményeit, hiányos-

A „dominó" premierje Füzesa� �nyban 
Október 25 óta �bnyo

másra járnak a vonatok Fü
ze.sabonu állomáson. Elkikor 
adták át a dominó. rendszerű 
biztosítóberendezést. 

- Ezt is lehetővé tenné a bcintse. Igy az új ber&1de
berendezés - válaszolta -. ws mej.lett 1s a régi mód�z.ert. 
csakhof111 ez na.mion =11nehe- kell a1kalmazni. Sokkal egy
zítené az irányítást. Mód van szerűbb lenne, ha az clőzó al
arra, hof111 a két váltótorony- Jomáson. Makláron megkapna 
nak. meiyek szint.én rendel- az értesítést a mozdonyvezető. 

A forgalmi irodából Verebé- keznek kapcsolóa.sztallaZ. ki- \ hogy Füzesabonyba!1- _ fogla,t 
lYi István forgalmi szolgáoa1- adjak bizonuos vá!tócsovarto- 1 vágány vána és a h1vo ielzés· tevő egymaga kezell az összes kat. 

1 

re 15 km-es sebességgel be:in
jelzőt, á,llítja a vil.lamos kap- Kö2lben jelzések vilJ!alllltak tés n,él,kül érkezhetne az á,Llo-csolású váltókat. Iróaszta.l a dominótáb1án. másra. nagyságú kapcsolótábla előtt - Önálló kapcsolást kér a 

d bb k fi f / ül. A tábla halványzöl<lre fes... II. &rhely. A ta-rta.lék má.- ki- 1 Gon osa 
. 

an e et vo na 
tett kis kockákból. a dominók- húzott e{11J kocsisort. melyet . . ból áll. Bármilyen vágány- rendezni a.kaTncLk _ szólt a Megnéztük az újonnan epült 
rajzú állomás t.érképe kirak- forgalmista. A berenderes je- I. számú órhelyet. melyt;t _a 
ha.tó ezekből a valóban jártlék- lezte a kihúzott szerelvény biztosítoberendezéssel �,<lő
szernek tűnó elemekből. helyzetét is. VerebélYi István ben adt.a.k át rendcltetésének. 

- A bejá.-at va.m, a kijárat néhány kapcsológomb meg- 1 Az új torony szob�ja n�on 
piUanatok alatt elkészíthető nYOmásával kiadta két váltó-

1 
szűk. _alig. 5 negy_zetmeter 

ezzel a kapcsolóberendezéssel. csoport felett a rendellkezést. alapterü1etu. Tervezését na
Csak a kezdő és a célgombot maid felénk fordulva foly- izyon elhibázták. A vágányok 
kell egysze.-re megnyomni s a ta,tta: felé néző üvegfalán példáuI 
jelzöasztawn sza.i;ma.tott fehé.- , • • 1 n� ablak nyílik. hanen:. ajtó. 
fénycsík formájában nuombam. l Jo/ meg kell ismerni Meg szerencse. hogy k1vül de-
megjelenik a kész vágányút I rékmagasságí.g falat eme1tek 
.-ajza . .• Szabad a bejárat'' jel- - Na{11Jon jó ez a berende- az :i,itó _elé. Ere<letileg � 
zést c.sak akkor lehet adni a zés, csak az a baj. hogy méq erkélyt 1s aikartak a kapcsolo
géppel ha a váaányok való- nem ismerjük eléagé. Ezt is I szoba elé építeni? 
ba.n ü.;esek. A forgalmista té- mer:, keU tanulni. mint ahof111 A szolgálatban levő két 
vedhet de a dominórend..szeril az évek során be1111akoroltu.k váltókezelő: Kovács Benedek 
biztosítóberendezésnél ez nem I a ré/li módszert. E{11Jet,len és Kovács László e1rnondotta, 
fordulhat elő - magyarázta j 

m-obl.émánk, homJ a 3-as váltó, högy a hangszórókat rossz 
érdekl.ődésünil<.re Verebé!Yi melunek kuicshelyzete van a helyre tették. Négy hangszóró-
István. \ Misko/.c felé vezető fő váaá-

. 
val rendelkeznek.. de az mind 

A gyakorlatban 

szocialista komplexbri
gádot hoztak létre, 104 fő-

vel. 

A szemléletbeli különbségek 
ellenére is elismeréssel adó
zunk a Ke1eti fűtőház szakszer
vezeti bizottságának kezdemé
nyezéséért. A jövőben peTsze 

a mozgalmi szerveknek 
jobban össze kell hangol
niuk a versenyszervezés
sel kapcsolatos · elvi állás-

pontjukat. 
A kamplexbrigádba 15 önálló 
szocialista brigád tömörült. 
VáHalásaik szorosan kapcso
lódnak a komplex szocialista Hékésesaba Fűtőház 
brigád vállalásainak egész.é-
hez. Békéscsaba fűtőház-ná.l is ta-

A szocialista brigádok vál- j nácskaztak a szocialista bri
lalását havonta, a komplex-

! 
gádvezetők. A beszámolót a 

brigád vállalását negyedéven- sze6edi igazgatóság IV. osztá
kéD,t értékelik. A negyedéves lyának vezetője, Újh.ázi elv-

koniplexbrigád-értekezleten I társ tartotta. Sz,éps,é...ghibája 
nemcsak a brigádok tagjai, volt az értekezhtncl:, hogy 
ba.nem feleségeik is részt vesz- azon az utazó brigádvezetők 

__ Tegyüh rends!:iSe,·essé 
a• előmunhásol. hép!:iSését 

ságait, a megoldandó probl.é- Mindjárt a gyadro11latban is 
mákat, a gyakorlat; életet, to- bemutatta az elmondottakat, 
vábbá, hogy mit vár a brigá- mert Miskolc felől jelez.télk az 
doktól és mire irányuljanak 1571-es tranzit-szerelvény ér
vállalásaik. Módszerbelileg is kezését. Benyomott két gom
irányt muta-tott, segítséget bot. s az állomás térképén 
nyújtott a brigádok munkájá- megjelenrt; a vonat áthad.adásá
hoz. A hozzászólók elmondot- nak irányát jeJ;z.ó szaggatott 
ták, hogy jobban növelte vol- fehér fényvona'1. Ujabb gomb
na a tanácskozás értékét, ha nyomás és a jellro helyén zöld 
többen vettek volna részt fénYPOnt gyúltt ki. Nem sook
(megjelent 30 fő), mert sok lral klésóbb a berendezés azt 
haszn0s dolgot hallottak, amit is jelezte. hogy a tranzjt-S1JC
munkájukban jól tudnak hasz- relvény elérte az állomást és 
nosítara. Kiemelték, hogy a. �ezdte az áthaladást. Ahol 
mozgalom hatásának tudható elihaJadlt. vörösre változott a 
be például a vonatkísérők he- fehér fényvoruiJ. A.mikor ez a 
lyesebb, gondosabb vezénylé- vörös fény a forg.ailimi iroda 
se, de egyértelműen mutattak rnagassá${ába ért. az ablalk 
rá a termelést alkadályozó kö- előtt valóba,n megpiJ;Jan,tha,t-

nuon. nincs fü!lfletlenítve a I egy helyen van a torony k.e
helyi kapcsolótól. Az áLlomás Jeti fad,án. Nincs v!sZOillt hang
keleti felén emiatt nalll/on szóró a vízház.nál. a 4-es váa• 
{11Jakran féLbe keU szakítani tónál. ped:Lg a tartalék minde
a tolatást. Nincs sziiksér:, az nütt jár és nem hallja meg 
ilyen tú.lbiztosítás-ra. Guakor- a toronyból adott utasításokat. 
latlansáqunk kövebkezt-..ében A gondjaíJkra bízott kapesoló
e!eínte sok aláváltás, vá,litófel- berendezés nem olyan. rninJt 
vágás tört.ént. de már k,ezdjü.k amit a forga,]mi Íll'OdábalD láit
meí1$zokní az új biztosító- tunk. mert ez csaik a váilitó-
berendezést. állást jelzi. a fogladtságot nem. 

A szűkös vágányhelyzet Készül már Füzesabony áJ-
miatt az el'(:ri vo.natokat rend- Lomás új teehno,lógiája is. A 
SZ'erint foglalt vágányra járat- dominórendszerű biztosító
jáik Füzesabonyban. Fogla,IJt berendezés nemcsaik lehetővé 
vág;á:ny esetében azonban a teszi. de meg is követeli a 
dominórendszerű bizt05ító- gyorsabb. szervezettebb mun
berendezés csalk hívójelzést ad. koát. A kezdeti nehézségek 
A:z. F-1-es utasítás ért,>Jmé- utálll.. főként. ha rövidesen 
ben azonban hívójelzéssel sem Diesel tola1ómozdo.nyt is kap 
lehet foglailt vágányra been- Füzesabony. zavartalaruná vá
gedni a szerelvényt. Ezkrt egy lik az álil.ornás munkája. javul
embernek 400 métert kel4 ki- nak tel.iesítményeí, 
gyalogolm a vonat elé. hogy (L-m) 

1 Az építési- és pályafenn- ben ugyanis csak az előmun- j tartási munkák gazdaságos és kások 46 százaléka vett részt 
jó minőségű elvégzése nagy- továbbkép?ksben. Ha figye
mértékben függ az előmun- lembe vesszük a gyors tech
kások szaktudásától, irányító nikai fejlődést, legalább öt 
készségétől és szorgalmától. évenként szükséges az elő
A miskolci igazgatóság terü- munkások tanfolyami tovább
letén dolgozó előmunkások képzése. Évente tehát 50 elő
létszáma közel azonos az munkást kell oktatnunk. Ez
ugyanezen a területen dolgo- zel szemben tavaly igazgató
zó múszakiak létszámával. A ságunk területén csal< 39 elő
munka irányítóinak tehát je- munkás vett részt szakmai 
lentós részét képezik. továbbképző tanfolyamon. 

Ebből a felismerésből kiin- Amikor fokozott gondot 
dulva tartotta szükségesnek kell fordítanunk előmunká
előmunkásaink szellemi és saink általános műveltségére 
gyakorlati felkészültségének és szakmai felkészültségére, 
alaposabb, statisztikai vizs- gondolnunk kell az újonnan 
gálatát. 1 kiképzendő előmunkások 

rülményekre. tuk a mozdonyt. 

Szabó József 

(Folytatjuk.) 1 

- A tartailékok munlkáját is 
innen iráJnyítjáO<:? - kérdez
tük a forgaJmistátóL 

Bövítésre szorul Békéscsaba állomás üzemi konyhája 
Naponta 400 dolgozót étke:,;- 1 rendelkezésü!k:re. A feldol.go

t.et Békéscsaba &lomáson az zott élelmis:rert napról :napra 
üzemi .lwn)llha. s a jövőben I kelQ beszere2llllÍ. Gondot okoz 
csak eme!Jked:íik ez a szám. az is. hogy az étkezőhelyiség 
A konyha dolgozói ar.ra tö
reked:nek. hogy rnindenkii elé
gedett legyen főztjükikel, az 
ada,goklka'1. 

Munlkájukat na,gy,on nehe
zíti. hogy a nyersanyagokat 
nem tudjálk tárolni. mert 
n:imcs rá helyük. Nincs pin
céjűk. ahol ném; zöldség
vagy bUI\!llO'Ilyaikészletet raiktá
rozzanak. hogy a téli és a :ko
ra tavaszi időben ezek,ből 
megfelielő mennyiség áJiljon 

már S2lÜk a nagy létszámhoz 
képest. 

A közétikeztet.és Békéscsaba 
állomás0!11 is mimd népsze
rűbbé vá!lik. a do.Lgozók ma 
már nem szívesen bibelőd:nek 
a magukikal hozott étebeik me
legítésével. Ezek a növekvő 
igények mü,kségessé tesziik, 
hogy miek>"bb bővítsék Bekés, 
csaba á!J!om1<s lronyháját. 

Boldizsár Gyula 
Békéscsaba 

Tanácskozott a Magyar Eszperantó Szövetség 

vasutas szakosztálya 

A Magyar EsZ1)e-Ta.ntó Szö-
1 

utasfiatalság körebert a nem
vetsér, vasutas szakosztáiua zeLköZii nyelv i ránti érdE!k!lő
november 28-án tartotta ren- dés. A beszámolót Letl!kes és 
des évi konferenciáját a vas- taJ:talmas vita követte. Vai
utasszakszervezet srekházá- lódi munJkaértekezlet volt. 
bam. A szakosztály vezetősé- A vita folyamán felmerü1t 
gének beszárnolói-á t dr, Pethes kérdésekoi� dr. Bácskai lst

Imre. a szakosztály titkára ván. a vasutas szakosztá,ly el
tartotta. A beszámoló rész.le- nöke adott választ. 
tesen ismertette a vasutas- A konferencián részt vett 
szövetség ez évi munkáját és Kapitány Lajos. az eszpera:n., 
a jövő év feladatait. ló szövetség főtitikára. aki el-

.. ismerését fejeirte ki az eszpe-örommel ve1ltük tudomá- rantó vasutas szakosztály ed• suI. hogy a vasutas eszpe- cl,igi munkájáról. ma,id táj,é. 
rantó szakosztályon belül koztatta a jelenlevőket a szö
megal.alkult az eszperantó nő- vetség előtt á1ló legfontosabb 
bizottság és egyre nő a vas- feladatokról. 

Előmunkásaink létszáma az , megfelelő kiválasztására is. 
adatgyűjtés időpontjában 250 Már a felvételkor nagyobb 
volt. Közülük a pályafenn- körültekintéssel kell eljár
tartásnál 185, az építési fő. nunk, hogy azokat válasszuk 
nökségnél 65 dolgozott. Isko- ki erre a beosztásra, akik 
lai végzettségüket viugálva kelló előképzettséggel jó in- \-•,_, ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .. 
megállapítottam, hogy: dulási alappal rendeI.keznek. 

2-3 általános 
végzett 
4-7 általános 
végzett 

8 általános 
végzett 
érettségizett 

iskolai 

iskolai 

iskolai 

osztályt 
2,3 %  

osztályt 
61,6 0/o 

osztályt 
31,6 0/o 

4,4 % 

Feltűnő, hogy az előmunká
sok közül milyen sokan nem 
szerezték még meg a 8 általá
nos iskolai végzettséget. Vé
leményem szerint a fejlődő 
technológia parancsolóan elő
írja, hogy valamennyi elő
munkásunk megfelelő általá
nos műveltséggel rendelkez
:t.ék. A múlt iskolai évben 15 
előmunkásunk tanult a dolgo
zók általános iskolájában, 11-
en a pályafenntartási techni
kumban, gimnáziumban és 
mezőgazdasági technikum
ba1\ egy-egy előmunkás foly
tatott tanulmányokat a leve
lező tagozaton. Ezzel az ered
ménnyel nem lehetünk meg
elégedve, hiszen előmunká
salnk 62,8 százaléka még 45 
éven aluli, a felnőtt oktatás
ba bevonható. 

A továbbképző taniolyamo
kon az utóbbi 10 év során a 
létszám 66 százaléka vett 
tészt. Figyel?mbe véve azon
ban, hogy a hézag nélküli 
felépítmény és a gépesítés na
gyobb arányú elterjedését 
1958-tól számíthatjuk, ez az 
arány nem monclható kedve
zőnek, Az utóbbi négy év-

úgy vélem, a miskolci igaz
gatóság előmunkásainál ta
pasztalható problémák má
sutt is megtalálhatók, s ezért 
az általam leírtak számot 
tarthatnak az érdeklődésre. 

Bábel György 
miskolci igazgatóság 

Jelzőberendezés 
pályamunkásoknak 

Az elmúlt hetekben egy új
fa3ta jelzőberendezést kísérle
teztek ki a csehszlovák vas
utak. A készülék a pályamun
kások testi épségére vigyáz 
munka közoen. 

Ha a pályateste,n bármilyen 
jármú közlekedik, a készülék 
autom.atiku.san - időben je
lez. A pályamunkásoknak, 
pálya.építőknek mindig lesz 
idejük, hogy félre álljanak. 

Eddig, ha olyan vonalon 
folyt a pályatest korszerú.síté
se, ahol a. fargalom nem szü
netelt, az előmunká.sok, vagy 
a kijelölt személyek végezték 
a fi.gyelést, ők ügyeltek tár
saik testi éps,égbe. A jövőben 
az új készülék látja el ezt a 
szerepet. Annál is inkább, mi-
1:el felszerelhető egy- és több
vágányú pályatesten - vala
mennyi aljfajták:nál -, vala
mint automatikus blooklkberen
dezéseknél i.l\ 

Az Olaszország felé igyekvő 
utas Jugoszlávia fel.ól közellíti 
meg célját. Vinkovectől vü-
1.anygép vontatja a szere/.
vé11yt. Tempósan haladunk. 

Vukovár oltva.stam az 
egyik állomás névtábláján, s a 
vasút bölcsőjéhez száL!tak 
vissza gcmd.olataim. Kossuth 
Vukováron át akarta megépí
teni az els6 magyar vasutat, 
hogy az arszág éléska.m.-áját 
összekössék a tengerrel. De 
mert Kossuth így java.scita, 
Széch,myi e!Lenezte ezt . . •  

Az olasz határ közeiébe ér
tünk, feltűntek a Trieszt kör
nyéki hegyek, azután a ten
gerparthoz ka-nyarodatt a vo
nat és megpillantottuk az Ad
riát. A vas-út egyik oldalán 
égbenyúló sziklafal, a másik 
o,dalon a. végtelen tenger 
nyúJt érdekes látnivalót. 
Alagút, alagút után. Az ál!.o
má.sok.o-n örökzök/. növények. 

Itáliai látogatásunk első ál
lomása Velence. Szitáló eső
ben érkeztünk a Santa Lucia 
pályaudvarra. Ez a végállo
más minden jármű. számára, 
hisze-n au..tó, villamos, va.g·y 
bwz nem közle<kedik Velen
cében. A vilá,g egyik legérde
kesebb városa, amely a ten
gerparton, az iszapos talajba 
vert cölöpökre épült. A mint
egy 15 OOO házból álló várost 
három nagyobb és mintegy 160 
szúk csatorna szeli át. A csó-

UtaZtiJ az azúr ég alatt 

L 
nakok, a gondol:á.k városa Ve
lence. A Grand Canal két 
részre osztja a várost. Felette 
három hídon vezet az út. A 
kisebb csatarnák felett mint
eg1) 350 hidat vertek a velen
ceiek. A sikátorszerű, szúk 
utcakban nehéz eligazodni. A 
há2"ak falán nyilak jelzik az 
utat a Szent Márk tér felé. Ez 
a vá?'os központja. Mindig sok 
itt a külföLdi. Fényképezik a 

bizánci stílusban épült temp
lomot, a tére-n sétálgató és 
röpködő galambokat. A Szent 
Má1'k ter másik nevezetessége 
a doge-palota, mely a város 
nagy tanácsának és kormány
zójának fellegváTa volt. 

Velencét a tengertől a viláq
hírú. !idó választja. e!. A ki 
nem sajnálja a 200 líra úti
költséget, megnézheti a luxus 
üdülőket. De jól látszanak itt 

Velence: 11, doge-palo(a 

az eUentmondások is. hi.szen 
a fényes hotelek körül koldu
sok lézengenek, akik harsá
nyan kiiszöngetik. ha egy 10 

lírás pénzda.-ab koppan bá
dogtányéTjukon. 

Pelejthetet!en fél órát töl
töttünk egy kis motorosliajón 
a lidótól a Grand Canalon át 
a város kö,:pantjába utozra. 
Blhaladtunlc a Rialtó márvány 
hídja alatt. A partok fénye, 
csi/.1.ogna tük,·öz5dte1< a csa
torna viz-éből. Már messzirő-1 
feltűnt a d?ge-pal?ta fehér 
111.árv<lny oszl:>psora. 

Piatal barcítu n!c. Beppó. egy 
olasz diák, VC?lence tört€ne1 •' .. 

ről mesélt. E:vs:á0 0i�',?n át 
tarró testt'Cr ·i1 ború fo1 µt a 
két városállam. Velence es 
Genova között. Nap ,:e:in, 
majd a Habsburg i-es:edelem 
fenyegette Vele,.,�e önall'.i é/n. 
tét. Ez a híres l<eresl;edó,0á
ros aranukorát a k·J'_,z..,,4 

.. ,;, ..... , 

élte. Velence 186'-ban t'ált 
szerres rés-:i-•· " az ern• .�'?'1?\ 
Ola.szországn'.zlc 

Este is különös hangulata 
t·an a városn�.k. A csatorn.:iic a 
házsorok vi.sszfényét mutat
ják. mintha 1:éqteleo délib·b 
húz·ídna valahol a háza '< awt!. 
Az ablalw'<ból zeneszó hal
latszik. Tsmét megered az eső 
lágy csep�?,,ben. mintlw arra 
ügyelne, el nP mo,isa azt a 
sok szépet, amit e:Pn a Ve
lencében tö1tr'i.t. n.i.:;;...,,,, .. �Ltunk. 

Gergely .Jó-zsef 



• 

Ismét bajnol<ságot nyertek 

Az idén harnw.dszor nyert szakszervezeti labda,rúgó-baj
fl0k8ágot a debreceni fií.tőház csapata és ezzel véglegesen bir
tokában maradt a vándorserleg. 

Csak elismeréssel lehet szólni a kollektív szell-emről, min
den. labdarúgó odaiidó helytállásáról. Valamennyien lelkese
-déssel, sportszeretettel vettek részt a mérkőzéseken. Külön is 
dic6éretet érdemel Jászberényi József, a csapat intézője. 

Képünk a fűtőház labdarúgó-csapatát mutatja be. Felső 
.,.. (balról jobbra): Vincze Zoitán, két játékvezető, Bollega 
József, Juhász Lajos, Magyar László, Molnár Antal, Dul! La
jos, Hajdu Imre, Já.-;zberényi József. Alsó sor: Bánhidi Lász,ló, 
N�y Sándor, Bógyvs Pál, Szabó Sándor, Kónya Ferenc. 

Szerencse, hogy nem volt kieső 
Befejezödött az 1963. évi egy- A DVSC élére kerUlt űj vezetö-

1".>rdulós NB I-es labdaruizo-baj- ség már megtette .az elsö lépCse
nokság. A debreceni VSC labda- ket a problémák felszám.olására. 
rúgó-csapata az utolsó helyen A1alakították a szakosztály vcze
végzett. A csapat 13 mérkózésből tösCgét. A szakosztályvezetői tisz-
3rét. izben J?Yőz.ött. kétszer dön- tet Kösztner Vilmos, ismert lab
teUent ért el és kilencszer vesz- darúgó-játékvezetö vette át. Lyka 
tesként hagyta el a pályát. A Antal edző, akinek lejárt a szer
csatárok mindössze 15 gólt lőitek. ződése. nem vállalja tovább az 
Ezzel szemben a védelem 31 gólt edzői teendők ellátását. Helyére 
kapott. Lóránt Gyulát. a sokszoros válo-

Bizony, ezzel az eredménnyel gatott. középhátvédet szerződtet
nem lehet dicsekedni. Még sze- ték a debreceniek. 
rencse> hogy ezúttal nincs kieső. Mint ahogy ez már ilyenkor 
Igy a DVSC cgytit:tese az 1964. lenni szokott, az űj edzőtől so
évi tavaszi-őszi bajnokságban is kat várnak Debrecenben. Két
az NB I-ben szerepelhet. ségtelen, hogy Lóránt Gyula meg-

.Kétségtelen, hogy a debreceniek felelő lesz arra, hogy összefog
az őszi bajnoksá�ot kísérletezés- ja a játékosokat, megzabolázza a 
re szánták. .Megtehették, mert fegyelembontókat. Egymagában 
nem kellett kockáztatni. A gye.n- azonban ö sem képes csodákat 
ge szereplésben a kisérl.et.e�éssel múvelni. Tevékenységében nagy 
járó J;nérsékeltebb teljes1tmenyc.k sz.ük�e le5z mind R s7...a:koszt..i.tv
tnellett más problemák is adod- vezetőség, mind az űjonnan meg
tak. Az idősebb, tapasztaltabb já- választott elnökség segitségére. 
tékosok közül többen is hosszű Ha a segítséget megkapja, min
Jwg tartó sérüléssel bajlódtak. A den bizonnyal előkelőbb helye
llelyükre került fiataloknak pe- zést ér el az 196-1. évi bajnokság
dig még nincs meg a lcelló ru- ban a DVSC labdarúgó-csapata. 
tinjuk. Ezt nemcsak a debreceni szurka-

.AZ utamáehoz tartoz.ik az is. lók, hanem a vasutasok népes 
hogy a csapat szelleme. a játé- tábora is szeretné. Reméljük, hogy 
kosok és a vezetők közötti kap-

J 
ez sikerül is. 

e5,olat sem volt kielégítő. - vi � 

MAGYAR VASUTAS 

A magyar sajtó napján 
45 évool ezelőtt, 1918. december 7-én jelent meg először 

a Vörös Újság, a Kommunista Párt lapja . .,Elérkezett az íd�je 
a szocializmu,s megvalósításának" - írta az első szám vezer
cik.ke. Ma mcir történeti dokumentum ez a megsárguit újság
példány, de a;miért szóit és harcba hívta a magyar proletariá
tust az ma egész népünk, épttő munkánk jelene. 

1 'Lelkesítő hagyomány a magyar sajtó számára a Vörös 
Újság ezért avattuk ünneppé e harcos ko-mmuni.'lta lap szü
letési{apját. A Vörös újság el.'lő száma még csak 10 OOO pé!-

1 dányban jelent meg, de a nagy érdeklódés miatt_ már !'�ből 
· is második lciadást kellett nyomatni. A lap Mpszerusege, 1 csakúg11 mint a párté, gyorsan nőtt, s a,mikor a győzelmes 
i Tanácsköztársa.-;ágban hivatalos esti lapp� a töretien k.ommu-
1 nísta politika szószólójává lett a Vörös u jság, naponta csak
. nem 4()0 OOO példányban nyomták. 

1 
Szociali.'lta társadalmunk nemcsak vallja, nemcsak az al

kotmányban biztosítja a sajtószabadságot, hanem a gyakorlat
ban is megvalósított.a azt, megteremtve a nép sajtóját. A ma
gyar újság, rádió, televízió a szocializmus ép!tése so,·án fejlő

! dőtt mai fokára. Széles e hazában ma már mindenhová etjut-
1 tatja a sajtó, a rádió vagy a televízió a párt, a kormány sza-
1 vát a marxizmus-leninizmus tanításait. Sajtónk hatására, 

népszerú.ségére vail, hogy meUette egyszerű dolgozó7cb6Z, a 
levelezők széles tábora alakult ki. LapjainTc az élet sűrűjében 
élnek, hivatásuknak tartják, hogy mindig arról szóljanak, 
arra mozgósítsanak, ami építőmunkánk szempontjából a leg
fontosabb. Feltárják munkánk gátjait, akadályait, hogy segít
sék gyorsítani a fejlődést, hazánk haladását a szoeia�zm�s 
útján. Sajtónk ízig-vérig mai feladata annalc bemutatasa is, 
mennyi új sarjad a mi életünkben napról na.pro., mennyi érté
kes kezdeményezés segíti a szocÚL!ista építőmtmkát. 

Aligha. érhetné szebb eLismerés a magyar sajtót azoknál 
a szavaknál, melyekkel pártunk VIII. kongresszusa értékelte 
munkáját: ,,Ma már nemcsak a párt lapjai, han,em az egész 
magyar sajtó a párt politikáját képviseli". . .  

Jövőben is erre törekednek a sajtó munkásai, hiszen nincs 
szebb feladat a dolgozó nép ügyének szolgálatánál. 

Vállaljunk szo i 

Ecuador dolgozó 

airi, Ó--51 

épével 

A Szakszervezeti Világszövetség le/hívása 

A katonai junta amely az 
Egyesült .Államok külügymi
nisztériumának bűnrészességé
vel és támogatásával ragadta 
meg a hatalmat Ecuadorban, 
erőszakos elnyomással sújtja 
az ország dolgozóit és demok
ratáit. 

A katonai junta már az első 
napokban kihirdette az ost
romállapotot, megszüntették a 
gyülel,ezési és sztrájkjogot, 
megfosztotta jogi személyisé
gétől az Ecuadori Dolgozók • 
Szövetségét, az ország legrep
rezentatívabb központját, az 
SZVSZ tágszervézefét. Ország
szerte hajtóvadászatot indított 
a legfőbb szakszervezeti és 
demokratikus vezetők, s az ér
telmiségiek ellen. 

foglyot ütlegeltek és kegyetle
nül megkínoztak. 

Több mint 500 dolgozó és 
demokrata sínylődik börtönök
i>en, a Garcia Morenó-i és 
quitói fegyházban. anélkül, 
hogy elítélték volna őket. 
Egyetlen bűnük az, hogy a né
pi tömegek törekvéseit és jo
gait védelmezték. Köztük van 
Victor Manuel Zuniga, az 
Ecuadori Dolgozók Szövetségé
nek elnöke, az SZVSZ Főtaná
csának tagja; Pedro Saad és 
Jorge Reino!ds munkásvezér; 
Transito Amaguana, az ecua
dori Indiánok Szövetségének 
vezetője, s sok más szakszer
vezeti aktíva és vezető. 

Az elnyomás felháborodást 
keltett a dolgozók és a nemzet
közi közvélemény körében, fő

- Ré(lÍ szolgálati helyisé
gek átalalvitásá.va! 18 áaya.-;, 
hideg-melegvizes fürdővel el
látott laktanvát létesítettek 
Zalaeaerszea áitomáson. 

- 1890-bem. épült vasúti te
herv&l{on kerül a Közlekedési 
Múzeum tulajdonába. A ko
csit jelenl� a szolnoki fútő
há.z terülclén iá.roUák. 

- A közlekedés kérdései
ről és. a közlekedési dolgozók 
feladatairól tartott előadást 
november 27-én Kossa István 
közlekedés- és POstaügyi mi
niszter Győrött, a vasutas mú
velődési otthonban. Az elő
adásra telt ház előtt került 
sor. 

- November 27-én Up
c.sében összeült a nemzetközi 
szak.'lzervezeti tanácskozó bi
zottsáa. Az ülésen Louis Sai!
lant. ,a Szakszervezeti Világ
szövetséa főtitkára a bizott
Sáa leqközelebbi feladatának 
a szakszerveuti vi!ágkon.fe
renci.a össuhívását ;elölt,> 
meg. 

- Üzemi eszperantó nyelv• 
tanfolyam indult a Debre
ceni Járműjavító ikultúrottho
nában. A nemzetközi nyelv 
tanulására 25 dolgozó jelent
kezett az ii2lemből. 

--- A .w,rleadi VI-os Ptihra
mesteTi szakasz dolgozói tel
jesít.ették válla!ásuJca.t. s el
nyerték. a szocialista brigád 
címet és oklevelet. A szaka
szck közötti versenyben. is az 
első heluen véaeztek. 

- Katalin�bállal egybekö
tött szellemi vetélkedőt ren
dezett november 23-án a 
szombathelyi igazgatóság 
KISZ-szervezete és az Ady 
Endre művelődési otthon ve
ret� Szombathelyen, az 
Ady Endre művelődési ott
honban. A jól sikerült Ten
dezvényen a többi igazgató
ságok is képviseltették magu
kat. 

A CSALÁD UTAN 
AZ ELSŐ KÖZÖSSÉG 

A szakszervezeti és demok
ratikus szervezetek székhelyén 
házkutatást tartottak; ottho
nukból kiszakított és börtönbe 
vetett emberek százait, számos 

képpen Latin-Amerikában, 79 gye-r,mek tölti idejének. ahol több országban széles kö- nagy részét a szegedi 1-'<1.S'Uta..srű szolidaritási bizottságok óvodában. 11 dolgozó - k.özalakultak az ecuadori dolga- tük 6 óvónő - {l'J'11,<i,ookodik zók és nép támogatására. nagy szeretettel róluk. 
A Szakszervezeti Világszö-

Tervet elgondollisok a miskolci 
művelődési otthonról 

vetség a legerélyesebben tilta- A gyermekek számára a 
kozik a munkás- és demokra- =lád után ez az elsó, s el
tikus aktívák és vezetők önké- mondhat,; .... ,k - kedves közös
nyes bebörtönzése, a szakszer- ség. Arra a kérdésre, hogy 
vezeti székházak bezárása és szeretnek-e óvodába járni. 
legelemibb emberi jogok meg- Mindannyian har.-;ogó igeiin,el 
sértése ellen. Elhatározta, hogy uála.szoltak. 
az ENSZ Emberi Jogok Bi- A nyáron az óvodások is 
zottsága előtt leplezi le e té- részt vettek az „úl,egmforga-

A mis.kolci vasutas dolgo- 1 bizottSlÍ/la több alikalommal [ körnnyebbe.n lehetne :megol- nyeket, s a nemzetközi mun- lomban". Igaz, nem külföl,dre 
e.ók múvel&ksi otthO'Ila a Ti- fo_gja]kozott már a ku.Ltúrott- dani. ha ez az otthon nem- kaegyezmények Ecuadorban mentek, csak a Tisza túLsó 
szai pályaudvar és a jármú- hon ügyével. A tárgyalások cs�k a 'IXW!lta.s.sác mii.velődé- történt megszegése miatt pa- partjára, Újsvge,Zre és a vá
tavító közé ékelődve helyez- során a miskolci csomóponti sét s.w!Qálná. hanem a Köz- naszt emel a Nemzetközi Mun- ros más helyeire. Ezelcet a ki
kediik el. A 90 éves épület vasutas KISZ-bizottság az if- lekedé.'li Mimi.'l2'térium mi.'l- kaügyi Sze,·vezetnél. rándulások.at 'lll4 � emlegetik 
műsza,!ti!.ag elavult. külső ké- júság társadalmi munikájá<t kol.ci vál,la,lata.i.1Ul1c közö.s kul- Az SZVSZ felszólítja az a gyerekek. 

1963. DECEMBER '! . 

- Váltakozó sztráikba lép
teJc a francia vasutasok. No
vember 26..án 36 órás sztrájk
ba léptek. A vasutasok a kü
lönböző vonalakon 8-8 óra 
hosszat szüneteltetik a forgal
mat. A dolgozók azért dön
töttek a váltakozó sztrájik 
mellett. mert az október 23-i 
tiltakozó sztrájk után a vasút
igazgatóság két napi bért vont 
le a doutozók fizetéséből. 

- HOSS'Z\Í betegség, sok 
szenvedés után november 25-
én elhunyt Timá.r Károly elv
társ. a szakszervezeti köz
pont fókönyvelőséi{ének mun
katána. Timár Károly 1940-
ben léuett a. vasút szolgála
tába.. tveken át a. budauesti 
igazgatóságon dolgooott, 1956-
ban a. szakszervezet fóköny
velóségére került revizori be
osztásba. Timár Károlyt a 
Vasuiasok Szakszervezete sa
.iát halott.fának tekinti. Teme
tése december 2-án 14 óra
kor lesz a rákoskeresztúri új
köztem.etóben. 

- Váratlanul. 46 éves lo
rába.n elhunyt Palla!l'a Pál � 
ná.csos. a MAV TlsztiképZó In
tézet tanára., aki negyedszá
zadot töltött a vasút szolgá
la.tá.ban. A tisztkétnón 1953-
lóJ tanított, mint kereskooel• 
mi s,za.koktató. Temetése no
vember 23-án volt Nagykátán. 

A szerkesztőség üzeni 

Volosinovszki János, Marosán 
Pál Debrecen, Kiss Lajos Alsó
örs, Tótka Károly, Sziládl Sán
dor Szeged, Foki L'itván, Ürögi 
J67..se! Budapest, BolcUzsár Gyula 
Békéscsaba: Leveleiket lapunk 
anyagi.hoz felhasználjuk. 

Bánsá.gi József Budapest: Le
velét illetékeshez továbbítottuk. 

Szentgáli István Gyöngyös: Kö
vetkező számunkban részletesen 
ismertetJ ilk a kérdezett (lgyet. 

A Hivatalos Laphól 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a köveUcez6-
ket-: 

u. súmból: A közlekedés- és 
postaügyi mifUSzt�r felhfvá!-:a � 
túrvényességról es a társadalmi 
tulajdon védelméről. 

1.28 160iJ963. 1'3. B. AZ áJlamvas
űti cto1'!ozók Fee,·elmi SzabáLYza• 
tának módosítása. 

129 467/1963. I/6. B. A D. 4. sz, 
Utasítás kiadása és érvénybe lép• 
tetése. 

46. szAmból: 125 532'1963. I,'a B. 
A hatnapos munkahétt61 el ter6 
munkabeosztással foglalkoztatott 
dolgozók munka\-iszonyával kap
csolatos egyes kérdések. 

131 171/1063. r.·2. e. Társadalmi 
tanulmányi ösztöndíjak adomá
nyozásának újabb szabályozá..c:a. 

131 066/1963. l 3. A. A rokkant
sági nyugdíjban részesülők szol
gálatfelmondása esetén kö,•etendő 
eljárás. 

126 470/1963. 113. A. Központi El• 
Játószertár létesítése. 

Lakáscsere 

Elcserélném két szoba össz„ 
komfortos, kertes házban levő 
s:eolgálatl lakásomat egy szoba 
ö�szkomfortos. tanácsi rendelke-
1.e'3\.1re, lehetőleg Budán. Lakás: 
Bp. VI., Lehel űt 3. fszL 7. Er• 
dekll5dni de. 12 óráig. pe vigas:z:taI,a,n, és ma má;r ajánlotta fel az úi művelő- túrotthonává válna. Az érde- egész világ dolgozóit és szak- A szülök és a kiW:!nbózó inftmkcióiána:k sem felel meg. dési otithon létesítéséhez. Eh- k.elJt vátlJlalaldk :részéról az szervezeti szervezeteit, hogy tézménílek igyekeznek előse.Az intézményt az ér>itési ha.- hez az idősebb korosztály is együttműködési készség meg- juttassák kifejezésre szolidari- 1,íteni, hogy jól Prezzélc magu-tósác csa,k 1965. év véqéia en- lelkesedéssel csatlalkozik. A va:n. (Ew-ew vállalaitra átla- tásukat Ecuador dolgozóival és kat az ómda ki� lakéi. Több MAGYAB VASUTAS oecü ÜZemeitetni. Addig te- KISZ-biwttság felkérte a aosan 1.2 millió foril'IJt körüli népével, s követeljék a szak- dolaozó az elhasználódott já- Felelős szerkesztő: Gulyés Jánoe hát meg kell oldani egy új Vasútter-vező Vállalat KISZ- ö.ssU!lű. beruházás jutna,,) Az szervezeti és demokratikus jo- tékszere'ket javítja. A MÁV FeleJOs ldadó: Szabó Antal 

múvelödés:i otthon problémá- bizottságát. hogy társada:lmi új kultúrotthon Miskolc vá- gok betartását, Victor Manuel Gépjavító üzem szegedi tele- szerkesztOseg: · ·t muník:ában készítsék el az új ros keleti lalkónegyedeinek Zuniga és minden más letar- · k KISZ f' 1 . . . . Budapest VI., Benczllr u. fl 
JaÁ miskolci dolgozók abban épület vázlattervét. A Vasút- m
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remé!1Y-kedtek hogy az épü- tervező KISZ-tagjai örömmel - •••u don bocsátását, az ecuadori nekik. Terjeszti: • Népszava J'.apklad6 
let a vágánykorszerüsítés út- ajánlották fel segítségüket. A üzemi VáJIJla,lat is erdek.lódiik. nép üldöztetésének beszünteté- Sziládi Sándor Budapest ��

a
�óczl 01 5f iába foJ( esni. le kell bontani válJalat vezetősége házi terv- Juhász József épít.észmér- sét. Szeged Szikra t,apnyomda és a felépftményfelújítási hi- pályázatot irt ki. nök november 27-én ismer-------........................ ...,._ .... ...,.,.._..., __ .. ..., ......................................... ... re! terhére keH maid új kul- A pályázatra 12 páiJ:yázó 17 tette Miskolcon a terveket. 1 

túrotthant építeni. A .ielen- terve érkezett be. A bíráíló Az ismeritető iránt élénk érlegi vágárcy'korszerűsítés bizo� Kővári Györgu és dekllódés nyidvánult meg. Sok aronl>an cmk az épület észaik- Takács Andrá.'l terveit össze- értélk,es javaslat született. Az 
keleti sarkát érinti. k'.b. 500 vont I-II. díjarosban �- előadáson részt vevők nagy el
köbméter terjedelmű épület- tette. Baitai István és Maros ismeréssel adóztak a Vasút-
részt. keH elbontani. Gyula terveit megvásárolita, tervező VáLlalatnak és KISZ

Könn11e Árpád tervét pedig bi:rottságá,nak a terveik elké
dicséretben rész.esítette. szítéséélit és ugyanakkor ha-Hol lenne a legmegfelelőbb 

hely 

A bontáshoz az illetékes 
ioorvek csak azzal a feitétel
lel járulnak hozzá, ha ha
aon.ló M(lJIS<l,ffÚ épüLetrész
pótlás me11történik. Felvető
dött az a gondolat. ho,tv a 
pÓt:Tandó épületrész az ú.i ott
hon egyik szárnyaként épül
iön meg. Ez azon'ban csak ak
kor valósítható meg. ha a-z új 
művelődési otthon építése is 
el,határozást nyer. 

A Tiszai pályaudvar előtti 
tér rendezési terveinek el'ké
sz.f tésekor a városi tanács és 
a tervezők a tér nyu�ati ol
dalán ielölték ki egy úi vas
utas kultúrotthon helyét. A 
...-.akS2>ervez,et; Borsod megyei 

Az úi művelődési otthon 8 tá.rozati javaslatban felíkért& millió forint körüli összegbe a szaikszerveret megyei biwttkerülne. Társadalmi munká- sás{át. hogy a !kÖZllekedesi válval. vaJammt a Tiszai pu. 
épületeinek bontásáb6il. ki'ke- Lalabolk w-zetóiillek, párt- és 
rülő anyll$(o!k felhasználásával szaikszervezeti bizot1:ságaiillak 
a hitelfuszeg mintegy 1.6 mil- l>evoniásával ailakftson intéző 
Lió forinttal csökkenthető. Az biwtits:ágot a beruházási prog
épületl>e 800 fő befogadására ramjavaslat mielőbbi kidoJ.
a,!;kalmas előadótermet, há- gomsára. 
rom klubhelyiséget. 3 szak
köri helyiséget. 10 OOO kötetes 
könyvtárat. 100 fős tanács-
termet. valamint g10111dnolk:i la
kást terveztek. 

Legyen közös közlekedési 
otthon 

A Borsod megyei birottság 
úgy véli, hogy a problémát 

A miskolci vasutas dolg07,Ók 
úizy vélik, hogy a szakszerve
zet példamutaitó keroeménye-
2lés,e egy közösen has?mosít
ható. a népgazdasági érde!ke
ket a 1,egm,esszebbmenó'kif; fi� 
gyelembe vevő közlekedési 
kultúrotthon létesítésére. meg 
fogja hozni a várt eredményt. 

B. Gy. 

K Ö D B E N  

- A 98-as vonat fékező;e vagyok. Elakad
tunk a jelzőnél. 

- Az nagy baj, ugyani.'l mellékvágányra 
kanyarodott, mert ez a cementgyár ipar·vágá
nya. 

Jószívi!, főnök 

- Szívecském, ne haragudj, de a laktanyá
ban nem tudtam elhelyezni ezt a vonatkísérő 
csapatot. 

(Pusztai Pál raj�aí) 
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VII. tVFOLYA Ara 40 fillér 1!163. DECEMBER 14. 

A szakszervezeti munka 

fő módszere a nevelés 
- t.'tést tartott a szakszervezet közpoo ti  veze-ósége -

5 
� 

! 

1 

A szakszervezet központi I élet fejlesztésének ma kedve- · lehet telsorakoztatnL Fó jel- � 
t,ezetösége december 10--é n  

l 
wek a lehetősé,gei : a párt és lemvonása az, hogy nem íor- � 

ülést tartott. Az elnőkségben a kormány poliUJ,ája efüme- má'.is, nemcsak a termelésre � 
helyet foglalt Végh Lajos el- résre és támo,gatásra taláL A irányul, hanem a kulturáló- � 
tiök. Szabó Antal fótitká-r, dr.

1 

dolgozók nemesa,)� elfogadják, dásra és egymás :kölcsönös se- � 
Soproni József titkár. hanom helyeslik az MSZMP gítésére is. Küejezi a társa- �  

Végh IAjos elnök megnyitó- VIII. kongresszusán, a szak- dalomhoz. a munkához való új � 
;a után Gulyás János, a kul- sze1-vezetek XX., valamint a vi<azonyt, az együttélés szocia- � 
CúrneveléSi és sportosztály ve- vasutasszakszervezet VI. lista szabáiyaina.1< betartását. � 
ze!óje tartotta meg referátu- kongresszusán hoz.olt határo- EJ kell érnünk. hogy � 
mát a szakszervezet nevelő te- zatokat és készek is az.okat a szocialista brigádok ha- � 
1>éke11ységéró!. végrehajtani. tása necsak a brigádon g _ _ _ • . 

A szocializmus teljes fel- NeveJőtevékenységünk ered- belül érződjön. hanem a § Tttvszerűen halad a Balaton és7.aki partjá.n a vasútvonal korszern;ttese. A 1:alatonkeuesei 
építésének egyik alapvető fel- ményességét mutatják - foly- mozgalom keretein túl is. � előregyá.rtó tel epen darnva.l emelik fel a kis kocsikra a 24 mé1eres sinmezök:t. A .-onal át-
létele az emberek szocialista tatta az előadó - hogy példá- Példájuk Jegyen vonzó, irány- § építését 1965-ban fektik be. 

(MTI Foto Lajos György fel.:.) tudatának fejlesz.tése - kezd- ul a technikai fejlődés e!égte- mutató. Nézzene;, fel ráju..'<. § 
te beszámolóját. Társadabni lensége ellenére évről évre N�yon jelentős � hármas jel- §111111 ,w1, .. 111111111111111111111111111111111111111111111 11111"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111 11111111nm111111111111111111uunm11111111111111111 fejlődésünk jelenlegi szal<a- teljesítettük szállítási felada- sw helyes, egysege;; értelme-
szában - a gaz<lasági építő- tain kat. Az idén az első ne- zése. A szocialista módon 
munka mellett - ezért kerül gyedév 3,1 millió tonnás le- dolgoz.ni, élni, gonderlkodni 
előtérbe a nevelési feladatok maradását fökoretooam pótol- csak együtt érvényesíthető. Az igazgatóságok versenye 
reltudatos és következetes tuk. úgyhogy november végé- Az egységes jelszón belül a 
megvalósítása. re 23 OOO tonnára csökkent az . sorrend a mun;rával kezdődik. - október vegere 367 ooo mint az előző év azo-
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t:� tonnára csökkent. nos időszakában. Ezeket a liá-
- ., :e ú. 

1, .. zés· sorrendJe valamint a h 1
1 

• • t · 1 ,,. • eJ színvonalától. általános és felklnált árut nem tudlllL, el- másra, a tanulásr
.
a, a múYelö-

1 
�� � . '. . _ Szembetún.ő, hogy árom 

1 
.ozat.I szm en ie en=ezo -

�zakmai felkészülts--égétől. Ta- szállítani. Ez a nagyszerű tel- désre is. A munka elvégzése .s;zazalekban ki_feJezett_ .telJe igazgatóság eredménye alatta maradásokat az okozta. hogy 
pasztalatok bizonyítják, hogy /esítmény példásan. bizo�yít- f�letti t·ita ébreszt és érlel __ k�-

1 
s;:;;�r.tk a ko,·

etkaz
o
k.é:ppen maradt a 100 százaléknak. Ez a vonatkozó célkitűzéseket a 

nem elegendő csupán a helyes Ja a II;unkahoz valo megvalto- ws go��oI3:tokat . •  � kozos 
1 _ Sw;,bathely 102,130 0 annak tulajdonítható. hogy a , budapesti. a debreceni és a politika. zott viszonyt. munka uanti felelos.seg es az 1 ? p .  100.6.10' menetrendszerű közlekedéssel, misko'cí igazgatóság területén a politikát és eszméinket Még kézzelioghatóbb a ne-c elért . sik';re-k sarkal_lnak a 1 ;· s:�ed 100.13"·: az elegytovábbitá=l össze- 1 megköze:í éen sem te:l.iesítet• állandóan magyaráznunk velési te,·ékenység pozitívuma, m�mka_n tú}, a m��anelet e�e- 1 4: ,Budapest 96.6311 '0 függő mutatók nemcsak az t:ék. kell, naponta kell meg-hó-

1 
ha azt nézzük, hogy ma má,r menye1re es . barati_ �':pcso,a- 1 5. Miskolc 95,63".'o elo"ző hónaphoz, hanem a bá- b dítanunk: a dolgozók agyát 5000 brigád 40 OOO tao<>al tokra. egymas seg1tesere. Ez I 6 Debrecen 91 38•. . í 

A hiánvossa,;,okka' szem en 
0"' d · d ·<Jc1rot a közug·· •·ekból · ' • zis ldőszakhoz ns.zony tva Is k" k u ::. ..... e'--;,_ ho=.· �-ala• és szívét, küzd a szoc1alí..sta c1m elnye- a m_ 11·"' 

• .' , Októbet·ben szá:lítási ter- 1 1 1 e "'"' �, ,,., 
Az ideológiai es kuTiuráhs ' ré!;éért. v

té
aló re

h 
s?:Vállala�ra_ is. 

j
Azl -: a vuhlret 104.56" o-ra telje.sitet-

1 
Je entósen visszaestek. ' mennyi igav. ató'ság meglele-}t 

TI):, ogy a;,; egy�ege� e s!-on tük. A több mint tízmillió A személyszállitó vona- a tehervonatok átlagos tet·he-
belul a munkát tess_zuk e)?re: tonna elszállításával _ amire i toknak csupán 94,60 szá- lésénél és kocs'tartózkodási A mérce: a szocializmus teljes felépíté.�e nem _von le s�mm;t a tobbi eddig még nem vo:t példa - j zaléka, a teherv-0natoknak időnél előírt követelmfnyek• tényezo fontossagából._ a 1:107- az I. neeyedév nehézségei 

I 
csak 66,H százaléka köz- k A közvetlen kulturálódást 

I 
harcolrú. Szívós felvilágosító 

Je'.ző számadatok ismertetése munkával megértetni az egyé
után Gulyás elvtárs így foly- ni és a társadalnú érdek he
tatta : - Ma, amikor a s:zocia- lyes összefüggését. ősszegez
liz,mus · teljes felépítése van ve: olyan hatást kiváltan.í, 
napirenden, a neYelőmunkát hogy a szocialista gondolkodás 
is ehhez kell igazJtanunk. A szocialista tetté váljon. 

galOilll nagysreru'Sélrebó1, miatt bokövetkezett , lekedett menetrend sze- ne · 
amely összetett. sokoldalú, ·u -tás· 1 ad 'sunk rint. A tehervonatok átlagos 
szociaJis,ta életünk egészét sú- sza 1 · 1 e mar a _ terhelésénél előírt 91 '7 
ríti magában. _____________ A tehervonatok atlagos uta- tonnás hálóza.ti eredmény 

mérce a szocializ,mus teljes 
felépítése. 

A nevelőtevékenységnél 
abból kell kindulni, hogy 
a szakszervezeti munka 
legfontosabb eszköze a 

ne'\.'elés. 
Minden feladatnak van 

Az egyéni és társadalmi 

érdek kapcsolata 

A munkával. a munkán .ke
reszt,ül való neveléssel szoros 
összefüggésben áll az egyéni 
és a t.ársadalnú érdek kapcso
lata. Csak a társadalom és az 
egyén közös erőfeszítésével 
valósítható meg a művelt szo
cialista tá1·sadalom. 

Új szociális létesítmény 
A Ferroglobus rákossz.ent

mihályi központi telepén, a 
körvasút és az iparvágány 
között működik az anyag-
ellátási igaz,gatóságnak egy 
átvevó szertára. Ez a szer
tár végzi a Fe1Tótól a MA V 
részére szállított vasanyagok 
átvételét és kocsirakomány

zási sebessége közel egy kilo- eddig példa nélkül álló. 
méterrel, a közvetlen- és I A kocsitartózkodási á,tlagidó--
irányvonat.ok utazási se-

1 

nek a bázis időszakához vi-
bessége pedrig 1,6 ki- szonyított közel fél órás csölt• 
lométerrel kedvezőtlenebb, kenése is szép eredmény. 

Dr. Csanádi György 

a közlekedés- és postaügyi miniszter 
Rödönyi Károly a MÁV vezérigazgatójá 

neveliési oldala. A szak
szervezet núndennemú tevé
kenysége elválaszthatatlan 
egységet képez, nem jelent 
tehát reszortfeladatot a neve
lőtevékenység. 

Alapvető célkitűzésünk : se
gíteni a szocializ,mus teljes 
felépítését. Ennek érdekében 
a végrehajtásra alkalmas em
bereket nevelni. Elfogadtatni, 
megértetni a párt politikáját. 
A megértetésen keresztül úgy 
mozgósítani, hogy készek le
gyenek ezek végrehajtásáért 

A nevelés tartalmi tényezói 
közül elsőként a munkát kell 
említeni. Elsősorban a terme
lő és teremtő munkában érik 
az embereket olyan hatások, 
amelyek aJkalmasak arra, 
hogy más tényezőkkel együtt 
hosza'bh. vagy rövidebb idő 
alatt megérleljék bennük a 
társadalmi érdeklődést és fe
lelósséget. Ma is a munka a 
legnagyobb átalakító erő. 
Elég erre felhozni példaként 
a szocialista brigádokat, a 
murukaversenyek különbözó 
formáit. azt a felelósségérre
tet, amelyet a dolgozók éppen 
a munkában való becsületes 
helytá'1lással tanúsiítanak nagy 
céljaink elérésében. A munka 
új gondolatokat szül. a mun
kában elért sikerek új tettekre 

serkentenek. 

Szocializmust építö társa- kénti továbbítását. Ugyancsak 
dalmunkban megdönthetetlen ók látják el a kisebb da
igauág. hogy az egyén és az rabárus tételek elókészítését Az Klnöki Tanács a Magyar �ész 'közösség érdekei álta- és feladását. Negyedévenként Szoci.a.Lista Mwnkáspárt Közlaban megegyeznek. De azt mintegy 1000 tonna vasáru- =tt Bizottsáaá-nak és a Hais e� ke� mondanunk, hogy �z val dolgoznak. zafia.s Népfront Orszápos Taaz igazsa,g gyakra:I} CSOl'bat I A szertár dolgozói ko- nácsa ellnökségénak együttes �anved. � ha tart�an ellen: rábban megfeleló helyiségek Javaslatára Kossa Istvánt. sa
�

tbe
ert��is\

nek
kár

eb
���1;,�f hi�nyá_ban � Ferrog]ob�s iát kérelmére. nyugaromba 

Nem kell mást említenünk, Vaci uti re.1:pen egy kisel�J: V<m'lllására valló tekintettel a . t 1956 t 1 • • t-ezett, korulfalazott vasut1 

1 

k''Zll ked . , ta''"',; mJ 

Az Elnölci Ta,nács d:r, Csa-
nádi Györ{J1Jöt. köz,lekedés- é< 
postaügy; miJliszterré megvá
lasztotta a Minisztertanács 
kinevezte Hom Dezsőt. a köz-
lekedés- és postatiJzyi minisz
ter első helyet:te,aévé. Rödönyi 
KároLyt közlekedés- és posta
ügyi miniszterhelyetessé. a 
MA V vez.ér:igazgatójává. 

mm az -o m_ege ?Z0 kocsiban leltek „otthonra". ? e . <:5- es 1?°6 . ...,,.,. 
. 

-
�elyzetet. S ha a fent! 

!eny Ma már en-e csak mint mszten tiszte alol erdeme1 el-

A munka a felemelkedés alapja 
1k�:3�

á
1;,g ak

k
?

r
cl��--

eg
y

e
f

_n 
";L}; roosz emlékre gondolnak visz- 1 ism.erése meHett felrrnentette. 

07J06iSe er =OSS2le u=• A ell ' t:ás· . tó is a realitás, az igazs9g talajá- s1;a. z anyag a 1 igaz�a - .... -.... 

Amellett, hogy a munka a 
jobblét, a felemelkedés alap
ja, egyben kapocs az emberek 
között. A leggyakrabban a 
munka területén érintkeznek. 

A munka all<almas arra, 
hogy formálja a,z embe
rek gondolkodásmódját, 
felkeltse a társadalmi ér
deklődést és felelősséget. 

funkcionárius sem lehet kö
zömbös tehát a munka meg
szervezése, a cél tudatos veze
tés, a technikai feltételek biz
tosítása iránt. Amikor a mun
ka menetének egyenletességét, 
zavartalanságát kívánjuk biz
tooítani, akarva-akaratlan a 
nevelési cé1kitúzések elérésé
hez járulunk hozzá, 

ró! szabad csak magyarázni. sa_g ugyanis 330_ e�er forintos 
koltséggel egy epuletet emelt Az agit.áció és a prooag.anda a Ferroglobus központi telecsaik ann_y�ba� �ri eil hatását, pén. Az új létesítmény két ha a_ reahtasból mdul �1. An- irodából, férfi_ és női öltöző� 1s fo�tosabb ennek sz�m • ból, mosdóból, zuhanyozóból elott tartasa, f!1ert a� ele� j és egy széntárolób61 áll. előbb. ut.ób� 1;>ebizonyítJa en 

I A létesítmény átadá5ára de-nek he!yesseget, vagy helyte- -é " lt lenségét. Elóbb. utóbb kíütkö- 1 oember 5 n keru sor. 
zik. hogy intézkedéseink meg-

1 

felelóek-e. figyelembe veszik-e 
Gyakorlatban : a helyes mun- Az aktivitásra nevelés az egyén és a közösség össze-

k kaszervezés, a jó vezetés, a egyik lépcsŐje a helyes függő érdekeit. Kitüntetése reális tervezés a munka esz- munkaszervezés. Elósegí- , . 1 
közeinek, a munka tárgyának, tője annak, hogy a do!go- Követke::etességet A Nagy Októberi Szocialista 

1 az anyagoknak biztosítása zó a gazda fejével gondol- ForNidalom 46. évf<mluló'a 
megnyu.etatólag hat az egyén- kozzon. 

1 
E gondolathoz tartozik a kő- alka1mából a népköztársaság 

re. kihatással van a magatar- A szocializmus építésének vi- vetkezetesség. . Elnöki Tanácsa eredminves 
tására. a munkamorálra, a szonyai között a munkások a I A szavakat támasszák alá munká

.
ja elisine.réséül Szabó 

telj�ítményekre. A s
t
ze
és

rve
k
zet- termelés végrehajtóiból, a ter- 1 a tettek, az élet. Antalnak, a szakszervezet fó-

lenseg a rossz veze o oz- l" lr' r· . - al • . . titkárának a 
ta légkör dez.organizál elked- n;ie.�9- anyi mva es megv .

0- ' A dolgozók kóvetk�ztetese�et 
SZOCIALISTA MUNKÁÉRT .. .. b" é' b' sit01va válnak. A szakszene- vonnak le minden mté?kede�-lretlenít. a _kozom oss g, a 1= 

zetek tevékenysége lehetővé bő!. núndan tettből. Emlék- ÉE?EMÉRE
M

. 
, taJmatl�:15:1-g f?rrása. Ne;i _ teszi, hogy a munkások szer- szünk milyen visszás hatást Balo(lh lgnac11.ak. Szolnok al

rsa
l
k koz, etl

té
enul

t ki� 
té
ml u

é
n a

k 
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vezetten, céltudatosan vegye- váltottak ki azok a kijelenté- 1 lonias s7,akszerveze i bizottsá-Pe Y. a veze s e n Y ne k ' t termelés irányítá- ga titk.áránal- ·s Barla; Pe-becsmérléséhez vezet. de szo- n� resz a -- - sek, amelv szerint az elmúlt · 
• 

' .e . ; . . 1. t - 't"- d .. k saban, vezeté,eben. t .1 dt .. . h t . f I rencnek, a pecs1 .gozgatostig r·• a izmus ep1 ,, ren szenm e nyugo an .10 e . m1 e , • �d . . . k 1:·ánt; bizalom megingásához 
I 

A . munkára nevelés bizonyí- "agyunk készülve. S mi tör- e,o, oJana aÉ „ 
1, elve-E'thet. • téka.ként Jeghatáro,ottabban a MUNKA RDE..\11:.REM 

Egyetlen . &zak.szer\'ezeti szoci�Jisla brigádok példáját (Folyt4tás a 2. oldalon.) kitüntetést adományozta. 

Ünnep elölt 
Pályaudi,ar, fény-boltú csarnokok. 
Tájszólás, pém,tár, bélyegzés, csomag: 
büfé, dohánybolt . . •  Emberek - né;:em 
az idó al.att váró a.rcolcat. 

Lerakták kopott fatáskáik.llt, 
s visszapergetik - szóban - a hetet, 
Kazincbarcika . . Tarján . . Tiszalök . .  
fogalmak már. nem 'csupán helyne,:ek. 

Leöntenek pár féldeci rumot. 
ízét árulja arcuk fintora. 
S a történetek állványai közt 
val.ahol áll már új házak sora. 

Együtt érkeznek, együtt indulnak: 
s a csatlakozó, pontos vo1iatok 
széthordják óket a ,:;szontlátás 
szép bú.csújá1,al: s azt az eriy napot 

sem élhetik, hogy ne essen sza,,'lk 
barátaikról s munkáiuk szelíd 
'lerceiról. mert elmondják ti91, i• 
új sorsukat. ha nem is kérdezik. 

f.'azek,b Lajos 



MAGYA R  V �SUTAS 1963. DECEl\flH:R 14. 

A szakszervezeti 111unk11 lő módszere a nevelés Vasutas fiatalok 
az eszperantó mozgalomban 

(Jl'ol.ytatlis az 1 .  olda./.ról) 
1 

a vasút jutalmazási 1·endsze- l Világszövetség harcairól, ak- az onrzágos érdekeken túl 

tént, az elsó komolyabb t 
·
u 

re nem megfelelö. Sokszor cióiról, jobban is.,1erje a tőkés ' a szocialista tábor egészé- Az elmúlt év májusában. soran jól sikerült kJubdél-

napon szinte me bénult 
� �helyett . . ho;y a feladatok orszá;;okban élő munkasok cek érdekeit is helyesen 

egész vasúti forga1om Most , J�bb . elv�g7.e;;e:e serkentene, helyzetét. harcait e,·edm=- lássák, össze tudják a t;izenegyedik _N
emzetközi utánokat . redeztek az if;ú 

sincs okunk túlzott di� . _ v;ss�ata t szuL Az egyen- nyeit. Szélesebb körben. és egyezletnJ sajátos érde- Vasutas Eszperanto KO'l'l.gresz- i eszperanllstak. Rendewényc-

re. A fdelótlen igéi·getJ,'::'k 
losd1. - az, hogy nem merjü-� a1.aposabban kell ismertet- · kelkkel , szuson '.11.�íyották meg_ a szo- 1 ikrő! a megye, lapok !s e!is-

e1lenkező ha1.ást váltanak ki n_.v,ltan megmondani, hogy aki nwi_k a szakmai tagozat mun- A tartalmi kérdesek váw- 1 vetség 1fJusagi tagozatat. Az- meréssel emlékeztek meg. A 

a szakszervezeti munka hite: 
tob�t. ad, _ _  az tobbet �ap1 an- ká;iat, keresn i kell awkat a lása után a nevelési eszko- j óta s-zámos országban. köz- tanulók közül többen levelez

lét rontják. Az igaz.�ág kérdé-
n�k tobb Jar, - ellenkező ha- módszereket és al_kalmat. zökról szólt az előadó. A m.i túk hazánkban is, jelentős nek külföldi fiatalokkal es2-

séhez hozzátartozik ,,z is, 
tas-l vált k1. 3:11elY,ekkE;I a l.asgo7,at . � a vi- szakszervezetunk tievékenysé- J ifjúsági munka folyt a külön- perantó nyelven. 

hogy merjük kimondan; a Az szükséges, hogy az er- la�szove_t•�g rnunkáJa.nak ha- 1 gében is megvannak a neveLs . bözÖ MA V oktatás; int.ézmé- A klubél.et leginkább Buda-

nemet is. A következetes..-séget kölcsi és anyagi &ztönas he- té.conys:i.gat novelhetJük. kialakult eszközei - mondot.- 1 nyellrben. valamin· t a Vasuta• 
•---uk 1 K ""' .. peste1i jelentős. A Vasutasok 
":' "'. szem előtt minden yes arányát megtzre:n�ük . u.ö�?5tm az utóbbi i_dőben , ta. - T�rtalmá?an• . szinvona- 1 sok Szakszervezet-e Benczúr Szakszci·vezete központJ'ának 
döntésnél. 

/ 
Enn<I, az ardnynak hatasaban egyre tobbet hallunk a KG3T- laban. kóvetelm,c,nye1ben kell tcai sz 'kházáb m ·· ködő 

_Ntm1 kell sokat beszélni a<r- tükrozödnie kell a gazdasá;i ! ről. a „szocialista ors,..ágok ezeket emelni. javítan1, a na- u 
. : k1 b�

n u 
I 

székházában minden hónap 

ról, hogy a jól értesültek ígér- eredményekben. Legyen ser- j nemzetkozi, gazdasági egy'Jtt- 1 pi ten nivalókhoz és a jövő 

I 
eszp.eran. 0 o. n. utolsó csütörtökén a fiatalok 

getése a firetésemelést üle- kentő, huzóeró. neveljen a , múködéséről. Az általános el- egyre nagyobb feladataihoz Az a,n,g:hlai STOKE-ON- veszik bil1.okukba a klubhe-

töen, milyen hatást váltott ki. ' takarékos.,ágra. : veken és összefüggé;eken túl, igazítani. TRENT-ben megrendezett ti- IJiséget, hogy részben nyelv-

M� hogy ez megtörtént, vi- összegezve· Az 8, én • .. a 
so�at _k�l fog]�kozni gyakor- A szocialista gondolkodás . zenö1.ödik lkong,resszus szá- tanfolyamokat. élrnénybeszá

g;y�znunk �ell arrra. ú.gy agi- társadalmi é;·dek �efhg':ése 
I l�ti celJaval. mmdennal?x _éle- kialaJcításáért V'ivott harcban i mot adott a magyar vasutas molókat hallgas ·anak meg, 

tál!unk ve1e,_ ':ogy az a vasút kézzelfogható· j tun kre gyakor?lt hatasaval. egyik hatásos eszkm:i.ink az • eszperantista fiataÍok munk·· _ szórakozzanak vagy éppen 
el(esze munká;aru:1, fellendité- · 

1 

Sokszor az egoizmus. a gyár, 1 egyre szélesedő aktívahá'.ózat. J . . . . . .. . � 
liét se;it.�e. h1;1zóerövé váljon. , a_ szocializmus_ sikeres épí- �z üzem rosszul értelmezett úgy kell ezt kezelnünk, mint I 

Jarol. A
_ 

ko��esszu� eln?kse- külföldi vendégeket fogadja-

�z„ecye�i � _társadalmi ér� tése a�- egyeneket teszi erdeke ellenszen�et vál��at � 
1 

ami _es:zköz is, cél is egyben. a ge ehsme1essel 
.· 

allap1�otta nak 

«k:k os '.'efuggesaben az anyagi boldogga. az egyéllle- a „ n�gy nemzetkozi egyuttmu- 1 szocializmus teljes fe:építés�- , meg. ho� ma mar_ a . fiata- A Vasutas Eszperan.tó Klt,b 

e;_ismeres „Problémái i.s felve- ket, akiknek sokasaga a. 
1 

k?dessel sz
.
emben.  El kell ér- nek fontos tén,•ezője

.
. am:;,ly l�k nund Job-ban erz,k es tud- célja: a baráti kapcsolatok 

tódnek. Koztudott dolog, hogy közöss�et alkotja. m. hooy az uzem. az orsz.á;: a7 ÖSS2m!!'pi állam é� a társa- Ják. az eszperantó lehetővé J ápolása eszperantó nyelvü 
hat�rain tul is lássanak dol- dalmi önigazgatás jövőjét teszi más or.szágok fiataljai- társalgk é,; nem utolso:,oc_ 

A s::ocia lisla nemzeti egység 
I 

gozomk. 1 hordja magában. v� a_

. 

baráti kpcsolatok fel- ' ban az eszperantó reven 8 
vetelet, szakmai tapasztala-

-�evelómunkánl\ . tartalmi 
j 

eg}általán n�m jelenthet eivi A ma még passzivakal is megnyerni tok kicserélését. Éppen ezért 
szakmai tapasztalatok és is-

követelmenyei közott nagyon €.Ilgedményt. a kongresszuson részt vett 
meretek gyarapítása. A· leg-

fontos . h�yet kell biztosítani 
I 

Az, hogy nemzet,, magában Egyik fokmérője a szakszer- ! zetésí az alulról jövő el- fiatalok örömmel fogadták el 
�tóbl>i klubesten fiataljaink 

a szoc1al1,ta nemzeti egys;:g- foglalJa, hogy a szocia,izanua vez�t1 bizottságok nendő te- lenörzésse.l.. az a m k 1 d bulgáriai Vraca városában 

nek, illetve az ennek megte-
! 

teljes felépitéiie Ö<iSZllépj erde- vékenységének éppen az. no0y .. t �n.·atervet, m�_ybe� megrendezett Nemzetközi rf-

remtéséböl reánk hámló fel- keket k�pez.ö programJánaJ.< milyen sz�les a tár ·ada1,'.;,1 Sajnos a terme:ési tanács- tobbek kozott n�zet�o�! s,� júsági Eszperantó Kongresz-

adatoknak, - folytatta az megvalósításából ne rekes.z- m_url,asok köre. De az aktíva- kozásokat terme'.ési felada- versenyeJc rendezese. JfJusagi .iwsról számoltak be. 
előadó. . . _ 

I 
sztink ki egyetlen olyan tax- hálózat nemcsak eszköz. taink segítés.\re még nem leve_lezőklub l�treho�sa, va-

A �� nemzeti egysé� saaalm! osztalyt, _ vagy réteget j A szakszervezetJ mozga- h�zn�juk kii eléggé. Mégin- ! l�m�n1 cserelatogatasok szer- Jövő évben Brüsszelben 

palitikai . tartaJ?1_a, . cél;a. sem, amely e celkrtuzéó-é'i<ksl I lom célja, hogy a. dolgo- káb,b ,gy van ez a nevelf,s, 1 vez.ese szerepel.  rendezik meg a vasutas esz-

0852":fogm. _mo�:>81'.an1 az _ ér- egyetért, azt elfog-adja, és ten- zók még passzív tömegeit a tudatformálás vonatkozásá- A magyar fiatalok is ki-
perantistak nagy nemzetközi 

dek�1ben, to�ekve�1�n n:md- �1 is k�sz erte. Persz.e ez azt is bevooja a közö égi ban. 1 • _ • .. • • • , találkozóját. Minden bizonv-

m.kabl> egysegesse. való tar-':3- IS_ jelenti, hogy a vezetésre munkába, lehetőséget ad- A másik min . .
., 

. veszik r$züke,t a °:unkaból . nyal még nagyobb sike1Től 
dalmat a szoc1alizmu.� te!Jes k,c,pes, alkalmas emberek a jon számukra, hogy M ki h .1

d
t

eddi.g , . elcoge A szegedi és lro.posvari MÁV , lehet majd számot adni ezen 
özelmé · t, bék ·éd · · ti 1 . . ki . - . -- nem• aszna neve.es1 esz- , • . . 

�- . er � e meg,; _e- par un ,c10_ "':'televel mm- egy1_;5 feladatokból cselek- 1 köz a kezünk>ben a szakszer- Nevelóintezetben az idén is a kongresszuson a fiatalok _ 

= �:�;tlt:r;��:tf��r-
1 

�te����o� b:���;:1:<•u!:= vo rmt váJJ.aljana.k. 1 vezeti taggyűlés, a_melynek tervezik eszperantó nyelvtan- ',öztük _hazán k fiatal�a( ;:: 

�tokat, �e!Y.ekel a _ szoci�- jai-e a pártnak vagy sem. �z már �a�á!>an hor�ja _ az 1 ::� so�or m:� kény- fo!J:'amok indítását. ':-
s.zeg�- I eszperantista tevékenysegerol 

hst.a nemzeti osszefogas e:ro- Persze a:.d is jelen . i hoay sta- ugyek mtéz,eseben valo törne-- . . �g. Elókés.z!tesé- • d, mt.ézetben az elmult tanev Dr Ferenczy Imre 
sítése érdekében tennünk kell. tJsztika javltás ü.Iiigyén a ges részvétel <.'SLrá.iát. A szak- ��a•Jrni

d�ev s ener
al

gia� fordf- .................... ... . . .............. . " ... ....... ... . , 
A szakszervezetek ezzel • párttagok nem kerÚ!hetnek szervezeti mozgalom al.kac- . · .P� ,g _ez az 8P'Ja a jó • • • ......................................................... .. .  

kapcsolatos feladata: a sajátos 'hátrányos helyzetbe elolépt.e-- m�s arra, ho� az  emberek taggyűlesnek. 

tennivalókon ker�ztüi segite- téseknel. jutalmazásoknál szazezre,t a tarsadalmi tevé- Mindenkivel meg kell értet-
ni a fogalom megértetését, és mint erre példa a

_
vasúlon � Jre;nység egyre magasabb fo-

1 
ni, hogy 

helyes alkalmazását. Azt. 1 akad.  Aki többet nyújt, aki k>-dl'a vezesse el. 
tag -1

• 

hogy l többet tud azt illeti a2 el- A dolgozól.rnak a vezetésbe, 
a -� � a. veze� szerv 

nem csupán elvről, haoem sób-bs.:g. figyelmen kívül a közös ügyek intézésé-be va- beszá.mo asi fonuna., 

gyakorlati jelentösá1ü do• j hagyva, hogy partta,1,-e az il- ló bekapcsolásának hathatos amely �7..ámot ad a mun-

logról va,u szó, 
I 

!ető. vagy sem. � . �gyetért �zkóze a _te:'"melési tanác,ko- káról, a hat.íroza.tok ,·ég-

. .s ép
pen a legtöob félrejrlés 

j a szocializm us .. ep1tese\·el, az 1 �as. Lehetoseget ad . ez az reltajtásáról, tájékoztat a 

a gyakorlati alkai��- nem rcl<esztheto lci a szovet-
, 

��zes .dolgo:'6k _bevonasára és tagságot érintő és érdeklő 

pasztalnató. 
• . . -== 'KOZVe_t en _r";l":Wétel_ére. • -&• -t-er- kérdésekről, és ('gyes 

Nagyon ton las aL. egy��s Av. egység azt iel'<'nti, hogy vek l'? elokeszí_t�be. A leg- • kérdések� a. tagság elé 
értemezé.<. A sZQCiaHsfu nem- nem egyszerűen, csak egy- ! ko�r�t.abb , _moaszere 

.- a . �e:- terjeszt döntésre. 
zeti egy�ég fog mat csak m.is mellett, hanem 1 �elesi prob.ema� ?1egoesz,!l<.- 1 
egvütle,;en lehet . P,ttelmeznL A "JD'útt, fe'előssé-get és !ene� es me:zo:da•anak a �ol� . Ezután a nevelés közvetle-

három �zóból ni..ipd ,grik egy- ku;!a.-co.k t is közösen oo�k seg!t.segevel. 1:- te,me e.s, nill ható e,.zközeiröl szól, utal-

formán 1-,n,,·eges. A szocialis- vállalva., . fa;1acskoz�s az a forul_l1: ahol v'! :3-rra . _hogy a köz�1;ti veze-

ta szó magában tcg]a ja. hogy e�·.ma.,t segítve és megbe- kozv:tlenul �-egbes�elik _a toseg m�rc1� 2'1-1 _ _ ú:esén h<?-

a hatalom vezeto ere'e a ül . 1 . . 1  
, munkaverseny ,wnkret célk1- zot t hataro7.,,t a Jovoben ;s 

e.s ve, tanu va egymasto és t " · ·t é d l 'k u.k alap· ·t k0ll 1- · 
mw:kásoszt.a·y am<ily szövet- tan't . t ruk.-ld 1 

,_17,ese1 . s a o gozo m�" 1 . Ja .- ,epez�e a konk-

ségben van a '  másik algpvetó d 
1 va ,. «:gyma':'

1 . mu a o- dontik el. hogy a munkában ret nevelesi celk.Húz€seknel<. 
unk a n.ozos ce ért. elért redn1''nyek aJa „ n k' 

,
· 

osztállyal. bizonyo.-, dolgozó Felvet�dik a kérdes mi I et :" ·t ' 1 "'k pJa
tt 

i- A vita lezárása után Szabó 
te .... 1,..1. l : ·

1 
� resze'"1 ene < .1.0 ozo er- - � . . 

re g.,...n.e - sza:kszervezeti funkcionariu- k"•  . . . b , . Antal fot,tkár. es dr. Soproni 
A szövetség a s7.o<>ializ- wk ho=yan segíthetjük a szo- b�csi es anyagi meg =·ues- Jó�ef titkár a szakszerve::et 
�us teljes felé1>ilésének cialista nemzeti egység erősí- j · dólt a/ló legk�zvetlenebb fel· 

céljait - �olgálja. tését '? Mindenekelőtt úgy, 1 
A t�ronelési tanáes.kozá.s- 1 ad�tokról „besz�lt, majd yégh 

Nem szeqi.e.yekkel. hanem hogy dtlferenciáltan, az egyes sal lehetővé válik. hogy La1os el1wk zarsza va után a. 

osztályokkal, rétegek,,el kötó- rétegek oldaláról közel ítve ad- i hatásosabban egyeztessük j kö�onti vezetőség ülése vé- j 
dik. Egyben feltételezi a ha- dig beszélgetilnl< a kéi·dés<:k- össze az egyszemélyi ve- get e-rt. 

l\ovember 22-én helyezték üzembe Békéscsaba. állomás új 
dominórendszerú jelfogós berendezését. A képen a forgalmi 

S1JOlgá.Jattevök ismerkednek a. berendezéssel. 

(Horváth Erik.a. felv.} 

mis nézetek elleni harcot. de ró!, amíg mindenki megéTti. 
1 

S.::ocialista hazafiság - proletár nemzetköziség 

A nevelés tartalmi kerdé,ei I A szak. zervezetj mozoaJom 
1 

között nen.' _kis helyet_ köv':- , egyik pillére. éltetöje a 
0

nem
tel a szociah,ta h�_zaf1 •ág. es ze,kö2i összefogás. A minden- 1 E L5 6  A B I ZTON SÁG! 
a proletár ne.inzetkozhség. Az napi munka része kell tehát I 

k f h , // ' h / f '// ig�zi h�ru;�·etet. a tár,adal: ho,, legyen a proletár össze.'. 
I 

Szé es e érvar á omas e r a t az őszi forgalomban 
mi. poat1kai halada,; melletti rogás, a proletár internaciona-
állásfoglalásról isme.i·hető fel. !izmus eszm_mek t.e-rjeszbé- - • . . . 
Igaz bazafi.<ág.nak csa:t azok a se elmélyítése 

1 . Su_ru kö? borul� Szekesfe_he-,--

célok és cselekedetek fo5ad- • 
· 

j 
var_ allomasra. A J_elzők fenye 

hatók el, amelyek a társadal- . Különösen a fe:Jszabadulás elv<:5z ebben a teJfehér _ szür

mi-po)itikai haladást mozdlt- ota adtá.lj: számtalan esetben I kesegben. Vasutasok szamára 

ját, elő. j tanújelét annak a magyar I ez a legveszélyesebb idő. 

Egyetlen orszá,� m unkásosz- • dolgozók. hogy él bennük a I Ilyenkor. a 1:appali sötétség-

tálya sem tölthet i  be hivatá- nemzetköziség énése, készek � m1tsem er:nek_ a jelzőlám

sát. an1íg nem egyesül más 1
11:ás ország ?o}gozóinak har- Pi1�:. c�k .. a s1psw _hatol. át a 

or,;zágokbzli testvére;vel saját cah�z, ?1unk_ajáboz segítséget sm u ködon. _Fokoz?dik ilyen

urai ellen. vagyis anúg nem nyuJtam. Szamos esetben ta- kor a baleseti veszely_ 

válik nemzetközivé. Másszó-
1 

nujelét adták erkölcsi és - A!lomásunk dolgozóit a 
vaJ : a munkásosztálynak anyagi saolidari1ásuknak egy- legnagyobb óvatosságra intet-
elóbb internacionalistának arán t . Persze azt sem felejt- tiik. A gurítódombon hajnal 
ke1 1  len ni ahhoz. hogy egy : jük el. hogy az ellenforraJal- óta szünetel a munka. A hideg 
nemzetbeli nem proletár dol- 1 

ma'. k_övet-ő idős�ban mily�n és a köd miatt csak síktolatás

gozó társainak vezetöjévé. a seg,tseget nyuJtottak sza- sal rendezhetjük most a kocsi

ha;alom birtokosává. hazája munkra más országok mwiká- kat. Első a biztonság, a bal
valódi feJem�lkedés�nek él- 1 

sai. esetek elkerülése - mondotta 
harcosává válha,;son. A nem- A proletár intemacionali2r- Simon Ferenc állomásfőnök
zetközi proletariát:-is. halha- 1 musra való nevelésben figye- helye�e� • . akH-ől _ az„ állomás 
tatlan jelszava: •. Vilag prole- lemmel kell lennünk arra 

munkaJarol ércleklődtunk. 
tárjai eeyesüli_';'te\ !'' -:- a pro- j hogy a vasutas dol"i!ozók ne� 
letar nemzetkoztSeg es egyben csak akf,.or halljanak más or-
a szocial ista hazafiRág jelsza- J szá,rbeli munkástestvéreik 
va. életéről, harcáról. amikor 

A proletár nemzetköziség I esetleg anyagi segítséget ké
több mini különböző or- 1 rünk tőlük. Ha időről időre 

sz.á.gok munkásságának ismerik harcukat, tevékeny-
testvéri összetartmása: , ségüket. ak.kor ez még az 

harci szövet�é,;- a dlá.g anyagi segítség nyújtásánál is 
munkásai között. 1 kedivezó hatással lesz. 

/smertessiik a nemzetközi munl.-ásmozga lom 

eseméllyeit 

Sok a gépre várás 

A figyelmeztetés hasmalt. a 
munka baj nélkül folyik. Csak 
kissé lassabban a szokottnál. 
Emiatt az elmúlt 24 órában 
erősen visszaesett a tehervo
natok menetrendszerűsége. 26 
tehervonatbó! csak 15 ind1ult 
menetrends::erúen. Az erősödő 
hideg a fűtőház munkájában 
is ére'ZJteti hatását. Ugrássze
rűen megnőtt a gépre várások 
száma. 

Sokat kell mé.� tennünk 
I 

többet tudjon a nemzetközi - Milyen t•olt Székesfehh-
azért, ho�y a szakszavezeti szaksze.r czeti mozgalom ese- rár állomás_�; jorgalma ? -
tagság tájékozottabb legyen, ményeiró.J. a Szakszervezeti i é1deklődtünk. 

- Igazán nem panaszkodha
tunk. Dolgozóink megértették 
a feladat fontosságát. Intézke
d.éseinket pontosan végrehaj
tották. Nagyon szép eredmé
nyeket értünk el. 

Javított technológiával 

Elmondotta Simon elvtárs, 
hogy amikor a budapesti igaz
gatóságtól megkapták az őszi 
forgalom célkitűzéseit ismétel
tep felmérték erőiket. A párt
szerve7,et. a szakszervezet és 
az állomás vezetői úgy látták. 
hogy pontosabb és szerve7,et
tebb munkával végrehajthatók 
a célfeladatok. Műszaki konfe.. 
renciát tartottak. majd te,-me
lési tanácsko1..ásokon vitatták 
meg a tennivalókat. A felada
t.okai az egyes munkahelyek
re lebontva íráRban is ldadták. 

újra átné2lték az állomási 
tartalékmozdonyok technoló
giáját. Az építőipar részére ér_ 
kező kavicsszállítmányok ki
á!'.ítására a 3-as t.artalékot je
lölték ki, mert megállapítot
ták. hoey ezt a munkát a 3-as 
tartalék végezheti el a legke
vesebb mozgással. Az irány
vágányokon átszervezték az  
egyes elegycsoport.ok gui-ítá
sát. s ezáltal csökkentették a 
kocsik keveredésének ve�;,,é
lyét. Korábban például na
ponta elöfordult, hogy a 25. 

vágányon a sárbogárdi elegy 
összekeveredett a fűtőház ré
szére érkezett ST.énkülde
ménnyel és a javításos ko
csikkal. Ennek megak.adályo
zasára a fű tó'házi szén és a 
javításos kocsik részére a 26. 
vágányt jelölt.ék ki .  A kocsi
tartózkodási idő csökkentése 
céljából rendkívüli ellenőr
zést vezettek be az állomás 
területén. Minden vágányt, 
ahol azelőtt .,elfeküdtek" a 
kocsik, egy--eg-y reszortos el
lenőrzése alá helyezték. 

Amikor erről. beszélt az ál
lomásf.'.>nök-helyettes. nyílt az 
ajtó és Biró Jó-zsef. a szállft
mányozási szolgálat vezetője 
lépett az irodába. 

- Jelentem, hogy a. kerti 
vágányokon vala.memiyi k;Ocsi 
kiürült. Jöhet értük a tarta
lék. 

- Rendben oom. Biró elv
t1ks. köszönöm - n..vugtázta 
a jelentést az állomásfÖillök
helyettes. 

Az igyekezet, a s?.erVezet
teib-l> munka meghozta gyümöl
csét. Székesfehérvár állomás 
az őszi forgalom során min
d� feladatát túlteljesítette. 
Novemberben például a te
hervonatok átlagos terhelésé
ben a tervezett 900 tonna he
l)'ett 929 tannát értek el. E 
vonatok menetrendszeni irrli
tása 81 .98 százalékos w•l t. A 
kocsikiha.sználásban 99,4 szá-

zalékos teljesítményt produ
káltak. Vonatközlekedé i ter
vüket is lényegesen job-l>an 
teljesítették a tervezettnél. A 
kocsik, valamint a tehervona
tok gondos kihasználásával az 
utóbbi három hónap folya
mán 51 tehervonat megtaka
rítását érték el. 

Az élenjárók 

Az idei őszi forgalomban az 
állomás munkájának valóban 
motorja. lenclitője volt a 
munkaYerseny. A céljutalmat 
azok a brigádok. i lletve dol

gozók kapták. akik a legjobb 
eredményt érték el ebben a 
versenyben. Példás munkát 
végzett brigádjával Hollós 
János a 3-as tartalék tolatás
vezetője. A gurítón Benke 
Ferenc tűnt ki brigádjával. 
Egy.egy szolgálatban átlag 
470 kocsit gurítottak Ben.ké
ék átlaga 480 kocsi 'volt. A 
2-es tartaléknál Szabó János 
és brigádja dolgozott a leg
jobban. A fűtőház i·s nagyon 
jól segítette Székesfehérvár 
állomást az os21 feladatok 
végrehajtásában. 

- Lehetnek-e élüzemek az 
idén ? 

Eddiqi eredmény<'ink 
alapján pályázhatunk erre a 
kitúntetésre. Ha december 
második felében nem lesz 
ilyen ködös időjá rás. a kkoT 
1;ikeresen te!.iesítjii;. szállítási 
feladatainkat. A ll0'111ásunk 
dolgozói mindent megtesznek 
azért. hogy ez így is leq,1e11 -
" :ezte be r,vi1PtJ•nzahH S?:.Z"" 
ke,;fehérvár ál lomásfőnök
fi�lyettese. 

Lőrincz János 
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Hogyan lehet csökkenteni 
a kocsiforduló időt 

Kivá ló te l iesítmények a szegedi 
rendezőpályaudva ron 

Beszélgetés 
Lindner József vezérigazgatóhelyettessel 

A szegedi :rendezópalyaud-

, 

meneszt<, kiírasa és a kiadott 
\'aron augu, ztus 15�től novem- tolatási rendelkezé, értelmé
ber 15--ig 6 százalékkal na- ben. Ezután két oldalról rak
gyobb forgalmat bom·olítot,ak ják szét a kocsikat az irány
le, mint a fel•zabadulás óta vágányokra, majd az irányvá-

új vonatok elegyéneik sorrend
je alakul ki. Amikor szabad 
idejük nm. az iparvágányok 
kis;,Á)l6il:.ísat ,•é;zik. 

A három koc ime�or h · ·orn 

A megnövekedett szállítási 
I 

hogyan élnek a lehetőségek- , timum biztosítása érdekében 

feladatok és a korlátozott szá-
1 

kel. a beszerzésre tervezetten fe-
mú kocsipark miatl a vasút . . j Iül további teherkocsik be-
egész rnnalhálózatán alapve- . A t3n.ulmá:.tY a teherszall!- szerzésére lenne még szüksé;;:. 
tó feladattá vált a kocsiíor- 1 

tassal ossz1:tuggő b�r�ndez:- 1 Mivel a MAV teherkoc�lpark
duló idő csökkentése. Ezt a sck, tény�zok . �azda_sagi , opti= l jának jelentős része már se-
feladatot nem lehel akárha- mum_ot bizto. ,to_ kialakitru:á lejtezésrc érett, még az cddi
gyan megoldani. Ennél a kér- yal 15 foglalkozi!<,. J\let<><:11kát ginél nagyobb mértékú be
désnél elsősorban azt kell 

l 
ism�rtet � _emhte�t o�ti�1;1- szerzés sem teszi lehetővé a 

megvizsgálni, hogy melyik az mok kialakítására, es szanut�- kellő iltemü selejtezést. . ti .· ,· k •r d 1 . .  d- sokat tartalmaz az 1962. es . _ . . k az op ma 1s ocs1 or u o 1 o, 1970 . . 1 _ tk ól g M't A vonatterheles növelesene 
amE:ly min? a vas�tra, �ind mut,�;;,J

<r
:z;�n: s��mftások\ é.• ezzel_ kapcsolatban a több-

pedig a nepgazdasagra nezve lct kocsi beszerzésnek az em-
ell.'·aránt gazdasagos. Kimutatják a teherszállítás lítetteken kívül vannak olyan 

_Ilyen szcmpimtok alapján igényeit népgazdasági szinten előnyei is, amelyeket számsze
vegezte feladatai az a munka- leggazdaságo�abban kielégítő rúleg nem lehet kellő ponto-
bizottság is. amelyet a i\IA V kocsiforduló időt, a teherko- sággal 'értékelni . lgy a több! 
vezérigazgatóságán hoztak csi-szükségletet, a mozdony- között, ha viszonylag több új 
lé�re a ko�siforduló idó tanul-

i 
szükségletet, az átlagos vonat- teherkocsi áll majd rendelke

manyozasara_ terhelést. melyi1ek vonalakra zésre, lehetőség nyilik a jár-
- Milyen eredménnyel járt bontása után lehető\·é válik a mújavító vállalatok munkájá- Lwinszky László Csillag lshán 

a munkabizottság te�ékenysé- · beszerzendő mozdonyok, s nak egyenletesebbé tételére, 
ge? - tettük fel a kérdést

,, azok teljesítőképességének ami csökkenti a járműjavítás bármikor. A szúkös vágány-
, 

gányon még elvégzik a sz.ük- szocialista br1gádot vezet. Bri
Lindner Jó::se/ elvtárs, vezér- meghatározása, a kapcso!óbe- ráfordítását. helyret miatt nagyon nehéz séges eiegyrendezést. lgy alig gádjaikkal eddJg kétszer nyer-
igazgatóhelycttesnek, a bízott- rendezések szükséges teher- Bár az elmondottakból lehet volt végrdlhajtani ezt a fel- néhány perc alatt szabaddá te- ték el az oklev·elet. 
ság vezetőjének. biróképességének megállapltá- rá következtetni. mégis külön adatot. szik a fogadóvágányt és fél- Dr. Bánkfalvy Gyula 

sa és felszerelésük üteme, az szeretném kihangsúlyozni, A megnövekedett forgalom óra alatt az irányvágányokon Szeged 
Mennyi idő állomások optimális tengely- hogy a tá\·lat, fejlesztési ter- mellett i;; balesetmentes mun- ___ ---- ------befogadóképességének kimun- vekben előírt állomási befo- ka fo]yt_ Ezért a forgalmi swl

kálása. hogy csak a fontosabb gadóképességeket feltétlenül gálattevók mcllett elsosorban 
_ Abból az elvből indul- tennivalókat említsem. el kell érni, és semmiképpen a kocsirendezők ·rctemelnek 

a leggazdas6gos:;bb ? 

Évi megtakarítás : 120 ezer forint 
tunk ki - kezdte a beszélge- Számítások bizonyítják sem szabad rövidebb tengely- dic.séretet. Nem érdemtelenill 
t · t - · t · l I tt folytatta 1 'ndn 1 t · befogadóképességű vágány- kapta meg a Kii·áló dolgozó és • tn 1 . . . . • es a vezerigazga o- 1e ye es ,1 er e v ars , 

az trdemes riu.uta.s kittintc- A vasu a 1s szep szammal I gadta� kis�rlete�. Azota _a 
-, hogy a kocsiforduló időt a I hogy az 1962. évi tény- és az hosszakkal beérni.  Még azzal 

tést az ilt swl álalot lel . esitó talá.lu:lk ?lyan dolgozokat, pro:0tipu, ,5 e_lkeszult. A m�
vas�tl berendezések fejlettségi I ideiglenes �armadik _ ötéves az elgondolással sem, hogy a Lekr-i11,3zky rJt.16 kocs�mes- l;lk lk all3:1;don keresik, kutat- d�sitolt CB ta�sze:·elveny k�t 
fokanak megfelelő korszeru terv 1970. én ten·számai mesz- nagyobb raksúlyu kocsik be- Jak az uJat a Jobba( E ei,; h ba elt t 

· 11 ak szerzése révén bizonyos fokú ter. Valóban ki valóan dolga- 1 _ .. • ', _ , . ' : onapos pro uzcm e es 
technológia alkalmazás,val, 

1 

sze a n - a gazdasági opti- .k 
_ . _. . . koze tartoznak a 1\ yugah-pa- után bevallotta a hozzáfüzöti 

úgy_ kell kialakítani, hogy a mumt.W. 1962-ben közelebb ke- vonatterhelés-növelés az álla- �1• , tran_) �t!a, szerv;_z.i a mu�- 1 !yaudi:aTí T,"/FT-' dolgo=ói is. reményeket. 
vasuti közlekedésre háruló rulhettimk rnlna a gazdasági mási vágányok meghosszabbí- kat. J\Ies-aros Jo-s�f koc:-.l- A közelmúltban például Vá- Min• Mát11ási Ferenc újítási 
szállítási Jeladatokat népgaz- 1 optimumhoz, ha a forgalom- tása nélkül s lehetséges. ��•ter utan

h
c.,� ;1tm:ete:t nya Lá.s=ló, Nagyöszi Mir.lós, , előadó. elmondotta a négy daságl szinten a leggazdasá- felfutás miatt zükséges te- , 0 gow. ,81 m L �si- 1 

iosabban oldbass� meg Ter- j hcrkoc_ 1 beszerzéseken felül Uj kezdeményezés �t.er. a len�,.�tala�b, Csi.l<,,g 
mészctesen a ,� 1.sgálatot csak to\abfü 1200 erkoc ,t sze- . !stia.11. a .kü:áló n. uo áJa .e,.-
úgy lch ógrt>hal ani. ha a rez · 1 k volna be. Az új ko- A �ondosan. e_lk:e;zilett ta- 1 _meré.-:eképp:n !}'� r . Mun/.a 
kocsiforduló idót koc·lt!pusok esik beszerzési ára. amely nulmany a szukscgletek. a tar- Erd«;1n€rmet e· Ktl'áJo do/90;;:ó 
szerint elemekre bontjuk. mintegy 240 millió forintot talékok feltárásán kívül még 

I 
Jcl\·enyt kapott. A három ko-

Nos, a kocsiforduló elemek- tesz ki, nem egészen három számos javaslatot, útmutatást cs1mes�er. munl,amóds,�1:�t _a 
re bontá át elvégeztük. Ennek év alatt megtérült volna. Hi- · tartalmaz .a gazdasá�i opti- ren�ewpáJyaudv� kortirmc
alapján mintegy 2200 külön- szen az új kocsik révén elő- m� eléresé�e- S ":1vel ha- nfemek megfeleloen alak.itotta 
féle típusú kocsira kiterjedő 

1 

�l!ó m_egtakaritás évi 70 mii- sonlo, az egesz vasut 
_vo�at: kL. 1 

reprezentatív felvételt készí- hu formt felett lett volna. h�l?z?tára :_i:1k:,11n::ias szam1tás1 Munkamód.�zerü lényege a 
tettünk. A felmérés tiszta ké- Ilyen körülmén�·ek közölt a elJaras a kultold_i SZ:3k1roda- következő; A bejáró vonatról 
pet ad a kocsiforduló elemek harmadik ötéves terv idősza- lo�ban sem talalható, így a lekapcsolják a vona�pet és 
jelenlegi alakulásáról, és fel- kára tervezett új teherkocsik módszer nemc�_ak �aza1, ha- ezt követően két tartalék moz
tárja azokat a területeket. beszerzese - tekintettel a ha- nem _ n��tkozi . v1sz�nylat- dony áll a szerelvény két vé
ahol még tartalékok állnak laszthatatlan selejtezésekre - ban IS UJnak tekmtendo. gébea. A kocsime ter ,dóköz
rendelkezcsünkre. A szánútá- sem kielégítő A gazda ági op- Visl Ferenc: 1 ben me,gjelóli a koe&ikat az át
sok szerint 1962-ben az opti-
mális kocsiforduló idő 4,129 
nap lett volna. A kocsiforduló 
időnek a vonattovábbítás gya• 
koriságától függő része, 1 ,208 
nap, míg a vonattovábbítás 

Tolatós tehervonat - mínusz 1 1  fokon 

gyakoriságától nem függő_ ré- legjött a tél, ha kis.sé ko- l Jáno,; i.s. Melegedtek. A göztól tonnára gyarapooott szerel
sze 2,�21 . n�p. A számf�sok 

I rábban Ls a keHeténél. mint . alig láttu1-. egymást. vény !közepén Körmendi Káeredmenyeibol levont. ko_vet-

, 

az 1899. :;;z:ám_ 
ú tolatós teher- · - Miért 1iem maTad ez a I roly orkixlött, aki nemrég szekeztetésekb I megallapitásl vonat, amely ezen a napon r,óz 4 csövekben ?  f re1t le a katona,-:\gtól es nem DJ'er�, hogy igen �edvezót�en 6.20 órak,)11'. menetrendjéhez; - Csu pa -r,med.és az eg,;sz! lett húLl<'n :korábbi mun,k,,heés _káros lenn� a .'<?natto1:ab- képe,-! 55 perccel korábban - SlÚJl11 a vonntvezeto. - Jól

! 
lyéhez. a vasúthoz bítas gvakor,s_ágatól fuggö 

I indul, Ve zp1'ém-külsö-r6l. Hi- elökészitették a télre. Né-ha P� mo t különo en ne-részt tovább csokkenteni, meri ,.,.,,. Töl' · F _,._ · · b k 'Z •·- L · 1- h · ka v · ,,_, - · ez további t ·h lé "kk ., t . t �= van. van erene a """"- megz.s e e, ,...pcro ni a u- , ,<.'Z e-✓• a mun, . e.,.., ye, 1s, 
Vonal' . 11 

1 . e_ �cso . e': e�' 1 ték bód.é-iában á,ll l\lele,i; sap- tést. nehOQJ/ me(lderesed.}en itt ' mert a pályat ié-1: és ho bo-.., a omas1_ vonoero es f .  . . . . 1 { • be h be ·t · Fok - tta · · - k 'l  kocsikapacitns el •gtel ns . \ �a]'lt me too a eje ' . .  w.ta az em r. . .  n .1a. . -� n VJ4l.Va.z,ni e: 
okozna 

e e · ege I es (elhaJtot-ta bund;iiena·k - Am1a tolatunk begőz-0!- a tolatasná:l. a ocs1k o,. ze-. ! Pl\!lllgallér. t u-. A fekete ;ük a. tülkét. Ífltl i,i meleaszik kapc.sol.ásánal. Elj esedl<"k a 

Az ú,lít-ók: Ványa Lli-.zló, Fünt György, Bá.!lkl L.'\szló 6. ·agy
ószi Miklós próbaáJlványoo vizsgálják a CB táphidat. 

(Horváth Erika felv.) 

F'ürst Györ(ly és Bánki Lás::ló ' dolgozó újítása évente mlnt
-l CB t.áphid szerelvényeken e,tv 120 ezer forint megtaka
haj! ott végre módosi1úsokat. ritást eredményez. A módoc;í-

A jclen'.egi CB tápszere'.- , 
t_ott szerel:·ém·ekl't .�ré�)-ént 

vény túl komplikái l .  amel!c' t 1�nuár 1-evel kezdik � arta
drága és rok benne a hiba- ni. 

. A n?vekvö foi:ga(o� ala�-

1 

orem kifeheredett, ahal a le- em, ke-ve.�t -
. 
,·ette át a szól foganl.)"tik es a koc.,ik lép�öi. jan szar:ii�ott Ol?,tlmálrn kocsi• helletéböl kksa.podó pa.ra éri. 1 Körtne1i,di KáTol11. s elz.ár.a a forduló _tdoi:i belu!. a tartalékok _ Méq 11-inc.s is o111'2n na.- l 11;özt. _ Mindjart eltűnik ez a Hajnaltól hajnalig hasznositásaval_ törekedni �ell 

I avon 
llid.eg _ mondt.a. - Az oöz. 

forrás Az újítók sokat törték Az ú jítók nem pihennek 
a fej'ike•. mig \"égre meg zü- me� a babérok,)n. Máris hoz
letett. az újltas. amelynek váz- záfogtak egy újabb .ielent015 
lato., rajzát eljuta lák a szol- m�takarítással járó újítás 

, gálati főnökségre Az úiitá t kidolgozásához. 

a . v_ona�tov?,b�tlá gyakort?á- l!flllÍI<. áLlomá.wn azt nwnata.k. 1 Ell is t:únt, d a men.n.ve-z.et- - Jlfeddi./7 tart e2 a swl!J<ig�tol ;�gfo _es a _vonattov�b- h-OQII mi ,ius;;: 1 1  fok. Csak az � nehéz cseppekben hul!l a lat?_ :- kérd z!ük a vonat:\·e-

szakvéleményezés után elfo- Bódi Katalin 

bi_t� ,,_Ja�oris.i�á�l . ne": f��-
1 a ba1. hOQV rnl111/011 &uilós ez v� A vonatvezeto a;I� t.akilt I zetotol . g� é�te�ek arányanak ked,e- 11 zárfék. ha '111€1111 a vonat. =raz helyet az 867.ta:on. hogy 1 - Ma ha,,ialban ke=dtük. Fo/í'!}almi és építési do/,,ozók közös b,i„ádia zobbt: tetelére. MáL'P€dig az ment elég ren- beír.km a menetievélbe. A holnap re(!Qfi feiezzW; be. :, :, 1' 

d n. A 424-055-ö.-. moz- padlón is Iol,Vi m:lr a v!z. Addiq méq vi.szíink néhán.y . . • .. . .. .. , . . , . . 
Hol csökkenthető 00 k" "011 ·tte a 4so ton- hiá'ba tömték körüJ a Jutó- vonatot l\l111d1!( elonyos a külonbo-

1 
az átep,test Ycgzö �1skolc:1 

k "f d {' "d 
·

;, 
ru:Y om'\) V1 

testet homokkal ho�v azzal - Ilyen h,d.eaben kaP11ak zö szolgálat, agak jó c-gyütt- Épitési Főnökség \·ezetóí a OC5I or U OI o • _: 
A mozdon

l/O'n biztosan 
1 

!elit=ík. Szamonian jegyez- melemtö italt ? 1 
m�ködé.re. A 1�iskolci _cso- szoci.:Llsta k?�1plcxbrigádot 

- Melyek azok a területek, ! melegebb L'lln . . • _ jegyeztem té� meg. hogy e7,ek a );�lk - ltilkán. Ezen a vonalon m�pont _dol�ozoi �":1�1; r': 
.
�.n I alaki,ot'.�k. <?e!Juk az. �ogy 

e.hol tartalékok állnak rendel- meg mmd i!yen el.hanyagolta!k- c1;ak Várpalota·n qondolnak f�hsmertek -az e�,.ut.mu�o- a munk.:lato_kut gazdas
'.
1go-

kezésünkre ? j _· No ,rwst ott i& elbírják , Fütés, világJtá.s egyikben ránk equ kis forró kái:fral, d�, .. ked\'ezo_ . _rnltat. E,ert sa�, hatando 
_ 

_'.)lotl . �·egre-
- A ,,011atto,•a· bb,·ta· s  '"'a- . ' ,.,_. __ , 

1 
sincs _ KulturáJ!tabb köriil- A t tós tehervonat 13 4o- kotottek szoctahsta komplex- haitstik. Az eriol szolo szer-

~ a kabatot - v.......,z,_ .. ta a 40 · • - · b · · d  -d ·  ·1 · oo ·  bz • · 11 1 "k 1 koriságától független rész I éve, zilrfé�-ező e.s hidegtől i- mények köz.ölt is utaztathat- 1 kor érkezett v :!iomá ra. nga . - zerzo. est a _Pa 'a- z es •n 'a . a t_a . , l�_Y a 
c,,ökkentése térdekében a kö- 1 rosra ípett arca rno5-0l� nánk salá1. óalgozóin-kat . . . Székesfehéniár-ra. A uirfé'kező udva:1 _ szocial! \8 _ b,.,��dok terve."�tt l><:feJ2zes1 halandó-
vetkezó területeken állnak . .. . Sárszentmihály ú'1omáson I meg-kérdiezte a vonatvczctőtól. a futoház tolatobr_1gádJa1\·al. k�,t ket . . h?nappal el�:ch?z-
rendelkezésre tartalékok: első- o�lt. 

újra fékezett a szereh•ény_ ! lesz-e idejük ebédelnl. , tiut.án Ez nemcsak b�rátibb kap- za ... _ A_ Jovahag�·ot! koltse�-
sorban a le- és feladási álla- . Kozben �só_r--Náda..sladány - Itt 11 lesz � kb mun- nem kapat{ elég hatt.rozott csolatot eredmenyezett. ha- \·ete , osszeg legalabb 2 sza-
másokon, ahol a teljes kocsi- állomásra er�_üruk. M�llt a káiik - tá,iékor.ta.tott Vamkó I nilaszt - hiszen mlnd n a �em a _munkaereclményeki:e 1.3:ékát megtakaritjn_k. Ez 
forduló idóból 56 �.<ázalék me- "'Ull81; Vamkó Gy!ila. "onat- G}'U]a. - 23 kocsi mésZis-m- következő vonat előkés.z.ítésé- is kedvezoen halott. A gurito- mmtegy 2.4 milllo forint 
1'Ü fel, ezern<lvül a berakó állo- VeLf"l:ö g\'0:6:341 m��U. 1JQt ue.szünk fel. Lead.ás n·ncs. 

, 
tó] fütrq - meitiegvezt,>; 1 dombon '!1�ködó s?.ocia!is:a megtakarítást jelent. 

másokon a beállításra való I Hat_ ures lroc� t 'k�ll�tt kllokm A mészi,;z;ap rakodóia előtt - Nem szabad meQfeled.- k�mplexbngadok az ,de_n A szocialista komplexbri-
várakozá.snal ,  valamint a ra- 1 

a tozeittelep rparvágaoyára. valóban h=í s;:.,.relnmy kRZ11l az ebédelésról. A testet mi�den hón�p.ban _ 100 ?za- gád forgalmi szakszolgalat-
kodóhelyeken. kirakó állomá- Göz vai?) dér w.rta rruix a mozdoalyt. Há- táplálni kell mert különben 1 �a!ekon feluh .

. 
ldJes!tm':nyt hoz tartozó tagjai \'állalták. 

s�kon a kirakott kocsik kihú- � rom el-térő irányba címzett a lélek elszáll bel6lP . •  , ertek �L 1&J: vált le�etove a hogy a szerelvénytárolás JÓ 
zasánál és rendezí5pályaudva- - lehet � ála ztani kocsit még ki kel.lett sororoi - r-.·e féli. et,ésre u ;ut tarnlyiho� ke�t mmt;egy 60 megszervezésé\·cJ, az üzemi 
r'?!ton a rendezés megkezdé- közü.lílk. aziá:n gyorsan &sze- maid e1111 kis icwnk - igyeke- 1 ezer kocsn-al tobb guritás. terv megfelelö módosít sával 
seig_ Ezeknek a kocsiforduló A mozdony mögé kapcsolt zárták a vonatot. zett meicnyugta.tn.i a má "k Az átép[tési munkálatok a szükség� munkaterületet elemeknek tovabbi \·izsgalat.á- öreg kalauikoc,!ban folvtat- Amikor újra elindultunk. a A vonat megállt. és a vona1- során Mi kolc Tis21ai pálya- mindenkor az cpítők rendel• ra é ·  a ta:rtalékok _hasznosí�- tuk az utat. A vonatvezetön zárfékezó �öH clore, hogy Szé- kíséró csapat ookilátot1, h�· udvaron ��t 

. 
rendkh·W kczé';ére bocEá ják. anyag• sara az 1;:az[Zatósagok mar kh-ül ott-tartózkodott a vonat- ke&fehérvaria e,o, kicsit mele- útadja a szei vén,vt a széke,,- fontos az ép1tok es a for2a.1- szál11tásukhoz maximális se' utasltá,t kaptak. Rajtuk mú- k� csapat két má'<ik tagja: gedjen. He.lsét Homllák Já.nos fehérváriaik:nek. ml . zolgálat jó együttm1ikö- gltséget adnRk. lik, hogy i.ajat teruletükön Körmendi KáToiv és Horr,iiáJ( fuglalta el. az ekkor ma.r 960 (Lorlncz) i �- Ezért a pályaudvar é.s I Kún árdaJ János 



MAGYAR VASUTAS 1963: DECEMBER U. 

Ahoman a háztartási szén és a péti só indul 
Nem CBOlllÓpont, még fútó-

j 
114/c kiüritenl, ha ,i.í11cs hid,g Az állomás három turjának 

ház sem működik itt, mégis . de Ilyenkor a vi:ea berentei versenyében Marton János áJ 
'Nl!'ldkívűl jelt>.ntős szolgálati 

1

. szén lefagy 4 kocsiba éa csa- Háklár József forga.lmi szol-
hely Várpalota áifomás. _Nagy kánnyal kell „kicsalogatni" 

1 
gálattevő brigádja érte el ed-

t,ermel6 kapac1tásu szénbanyák onnan. dig a legjobb eredményeket 
és ipartelepek köz::xmtjában Ilyen nehézségek közepette bár a többiek is erősen a ny� fekszik. Nem <;SO<la.. hogy ezen 1.; helytál,nak a várpalotai mukban vannak. A mun]<:át 
az á}lomáson is nya'. ó_ta_ ta.M vasutasok. O.Sz.i forgalmi ered- nagyon gondosan szerYezik, 
a csucsforgalom. �z 1de1 osz!m I mJnyeik bizony!Lják, hogy m� �pen nem v".'1na 
1:lhetetl<;n mennyiségben . :;zal- megértették: az idei népgaz- mód az iparvágányok graf1kQ
litoLtá-k mnen a háztai1ás.1 :,,.e- dásági terv teljesítése fMozott nos és menetrendszerű kiszol
�t az ors� s�nte mmden feladatokat ró a vasútra. Mun- gálására. KülönÖ6en nehéz a 
var<)f;ába. kozségebe._ Renge!?,f kájuk nem okowtt csalódá.;t. Cseri szénrakodó cl!átása üres 
m�trágyát ad fel 1�t .a. peti SzáHitásl terveiket hónapról kocsikkal és a megrakott kogyarte�ep. _H_ogyan te!J�1t� fon-

1 
hónapra túlleljesitették. No- esik kihúzása, mert minjezt 

too szallftál'i fcladata,:t ".a.rp�- vemberben a vállalt Z0.9 ton- a fővonalról kell elvégezni. lata .áitomás? 
,
- erro� �e�- nás kocsikihasználás helyett Arról is érdeklődtünk, ho��t a keres kedelrm szo.ga- 21 ,57 tonnás. telj_e�ítm�1'.yt ér- gya.n készültek fel a téli fel-

A törvényesség 
és a társadalmi tulajdon védelme 

a munkásvédelem vonatkozásában: 

tek el_.. K?CS1tartózkoda.s1 ered- adatokra. 
H 

, • 1.. •h · ,  ményuk 1s Jobb volt a ten·e-
éf veg1 11.ocs, 1any zcttnél. A tehervonatok álla-

- A tavalyihoz képest 20 gos terhelése tava!y 883 tonna 
náz4leklcal tübb szén száll!- volt, az idén novemberben 

A „hidegvölgy" 
hamar megtelik hóval 

már elérték a 940 tonnás havl tásáról kell gondoskodni az átlagot. _ Nalunk 4 legnehezebb 
idé.,. - tájékozta!o;,t Dömötör körülmények között sem állhat 
Isti:án keresk.edelmci állomás- ' F • h • f meg a munka - mondotta er-fónök-helyettes. - A rakodas o, ogy men1en az e egy ről az állomásfőnök. A 

A korm�ny 3221/1963.  (V. l helyek gázosak és elégtelen a tomásoo megszaporodtak az 
30.) szám aJatt határozatot ho-. szellőzés, ott a dolgozók, hogy ' elcsuszásból adódó balesetek. 
zott a törvényesség további levegőhöz ju.ssanai<, kiverik az A ba!esetvizsgálati jegyzö
erösítéséröl, valamint a jogai- ablakokat. könyvek és e véleményes je
kalmazó szervek munkája I Sokan nem kímélik a szo- lenté5ek legtóbbszor a dolgo
szinvonalának eme.lésé1ől és a ciális helyiségek beren:Iez�sé, zókat hibáztatják a bal.esete
jogpoliti�ai E;i".e� _maradékta-

1 

sem. A íürdók csapjrut össze- kért. 
lan érvenyes1téserol. törik a zuha.nyozóro,.sálta.t le-

!'>.  közlekedés- i,s pootaü:µ·i szere'lik, a csempéket te,·�nk. Haltkonyabb e'.lenónést n;1�zterr.ek a to�eny�g- Néme,y szalláshelycn elturik, 
r�l es a _társadalmi . �llaJdon hogy a dolgozók a piszkos ru- A szocialista törvényesség, 
vede�érol szóló fclh1v�a sok- hával feküdjenek v · ,;1g a t!sz- a társadalmi tulajdon védd!"M 
oldaluan elemzi az e teren el- ta ágyakon. A fe!e:üs égxevo- minden vezető beooztású dol
�t er�mények�t, s egyben rá- n.ás elmu!a, t:tása újabb társa- ! gozónak kötelezöe:n előírja az 
irány1tJa a figyelmet a fel- dalmi tulajdon elleni vétség I ellenőrző feladatok ellátását. 
adatok végrehajtására. táptalaja lehet. Ezzel szemben gyakran tapasz. 

Ten�ben ,is me_nne, de . rend- 1 _ Tgyek�ziin'-: elősegiten.i a szénbányák és a péti gyáríea::emtt hei t;égi kocs1h1a11nya.l gyorsabb elegymozgá.�t _ mon- lep kiszolgálasát minden körii.1.kuzdün.k: lll.eg sze_renc�e, hog11

1 

dotta err 1 beszé!geté:;ünk al- mények között biztosítanunk 
11 (eadas� kulde_menyek meny- k.almaYal Kondor Pál áJ.lo:n .. _ kell. Allomásunk megfeleló 
"'!!'!ege ts �gr':1ssze!_"1len meg- főnök. _ A Veszprém-külsó mennyiségű hótisztító eszköztwvekedett es ellietunk a re1k- felé indított lrányt·onatokat to- zel rendelkezik. Dolgozóinkat 
toa�rakott mozgalom lehetose-

, 
lószolgalattal segitjük s így idejében ellattuk téli n.thát>al 

gewel. . . . . · egy-egy 1,0nattal &-700 tanná- és megszerveztük a melegitó 
- Id?�n k1ta_;<Jak a kocsi- val több árut tudunl; további- ital kiosztását is. üzemi kony-

kat a rnlla_latok · _ . . , . tani. Tartalékaink fgy egy-két hánl, nemcsak meleg ebéddel, 
- Az épttoanyag kuakása- órára kiesnek a állomási de meleg t'acsorá,:al Í$ ellátja �" ne!11 . lehet z,ai��=·. liisz_e,i munkából, de megé�, me, t ez- a dolgozókat. 

ug11 v
_
ar3ák azt_, az. epituk, .m•�t 

I 

zel gyorsítjuk a szállítást és Az á!Jomás Székesfehérvár • .. cukroJ · • · valaszolta . Dom'?"" emellett ;avul a.z állomási ko- felöli oldalánál az úgynevezett tör el�s. :-- Nehe;ebo a ba- csitartózkodás is. ,,hidegt•ö1�11" hamar m..-="k 'ftYafa ktrakasa. Van olyan nap, .., � .. = 
amikor ewszerrc 24 kocsi fa � teh�rvonato�t gondosan hóval. Ha az idén is előadód-
érkezik a blínyána•k. Ennyit 

I 
elokész1tik, a szamadásoi<a.t a nak ilyen akadályok, a kkor az 

nem tudnak egyszerre kirakni. kocs.tk sonrendjében összera�- i� állomásozó pályaf;'"Il�rtá
S itt, ,·árpalotán lámpát·al is ják, hogy mire mozdonyt es si mozgó szakasz segit ma.id a 
nehéz találni alkalnlL mun- ·onatkíséró személyzetet kap- várpa!o:aiaknak. Az ipar ke
kást . . .  A mósll. probléma nak, minden rendben legyen. ! nyerét. a szenet, melyből in
most. amióta erősen fagy. a . Másként nem is lehetett volna , nen sok jut a családi otthonok 
November 7. Frőmtíbe étkező · ha onta a terve.zet-1:nél 10-12 j tqtés�re is. m(nden i�óben to
berentei s:en kirakása. Bukta- / ezer tonnaYa! tobb szenet t<>- 1 vabb1tJak a Yarpalota1 vasuta-
tasso.l orá•tként 8 l:ocsit tud- Yábbítani. sok. 

Új forgalmi utasítás készül 

A foga�om tisztázása 

Amikor a társadalmi tuláj
don elleni vétségröl esik szó, 
legtöbben csupan a lopásokra, 
dézsmálásokra gondolnak. 
Helytelen a kérd t. e:inyire 
leszűkíteni. E fogalomba tar
tozik - a teljes felsorol.ás.·a 
való törekvés nélkül - a tár
sadalmi tulajdon hanyag keze
lése, az ellenőrzési, a bejelen
tési kötelezettség elmulasztása 
stb. A társadalmi tulajdon el
len i:ét az is. aki szemet huny 
a társadalmi tulajdon kárára 
elkövetett cselekmények felett. 

A társadalmi tulajdon védel
me nem ki?,arólag a ha.tó,ági 
szervek feladata. Ebböl min
den dolgozon.ak, a szakszerve-
zeti szervnek ki keli vennie 
a részét. Nagyon footos egy
résZ', a dolgozó;, neveté,e a 
társadalmi tulajdon megbecsü
lé-ére, másrészt a rnege!ozé..;, 

A vasút vezetése elérl<ezett- 1 megelőzően hívják fel a szer- gyásira van felterjesztYe az az alkalmat adó lehetőségek 
nek látja. hogy a jelenleg ér- keszto bizott.· ok figyelmé az igazgatósághoz. Sajnos, Jeg- megszüntetése. Ezt enieli ki a.a 
vényben le,·ó. az élet által ellentmondáso.u-a, · · legyenek több esetben hónapokba. Sók- MSZ:'.IP 1958• április 11-i ha-
egyes r<,sZletelben · túlhalndo.t eg t:;égükre a hibák -szerkesz- szor .még ennél is hosszabb taro:;ata 1�. 
szabályokat tar!almazó, agyon- t � közbeni k.i:l,üszöbölésébecJ. időbe telik eizy-egy feltcrjesz- A törvényességről és a tálr-

jltvitgatott fo� 1i utasftáso- A forgall1l3 utas.ít.1.sok � tett végrehajtasi uta.<ftás jó- 6éldalmi tulajdo:i véde méról 
t 1 ··1 · n •  ill t .  

. , • . váh�=..s,� szóló határozat e rja, hogy ka te_u nz...ga,Ja. . .  e 'l;e. a vegeze.se legyen egyértelJ:?U _es "'6J'� különös gondot kell forditanj 
J:lenlegi helyett uiat adJon 

J 
m_inden _ érde:_<elt szan1:ara re 

1� f��:f!��e:ő�!,�a�= a dolgozók egés�gét és a Id. \ konnyen értheto. . t 'tást . tó,,ágnál balesetelhárítást szolgáló tör-
A megalakult ,,,erk ·z ő b!- Nehéz helyzetbe kerülhet a � ';kas� .ák 

az :a� módo- vényes előírások megtartására, 
rottság hivatva lesz olyan for- rendelk.e1..ő és a végrehajtó J -t . a k, fr • m

rt utr
.a 

be el · az egészséges és biztonságos 
galmi uta:ítá .,at sz , ,e,,.,� dolgozó egyarálllt, ha valamely 

1 
:1�� e .• .�e 

al � _o_z 
bbn ál= n::un�elté'.el�k.re vonatko7.:6 

ni, amelyek minden vonalko- utasítás rendelkezéseit külön- tozá 
o
kss�t� UJa 

v torvenyes_ el�ir�ok megs:zege. 
zásban megfelelne!, az általá- külön részletekbe menően kell El sok 11 érn. h 1 

. sén.ek elb1rálasara. A vasut te-
nos kívánságnak.. 1 megmagyarázni. Ez lehetósé- . e 1• , ogy a sro ga- rületén a \"ezetők nem mindig 

•• • • .. gc-t ad arra, hogy a gyakorlati l la;ö �el);' állandoan rend�ez- élnek a törvény által biztosí-
t!.ic���W:, !��� végrehajtásba ki-ki saját szub- �s��eni{es végr�hajtasi �taü tott jogaikkal, nem mindig te-

zásá
u veze 

sak 
!a 

h �t � 1 ja�ív e1k 'pzeléseit belevigye 

I 
s1 . 

., 
• .ó

ogy
áh 

arn\g az 
f
er
el 

e szik meg a szük:séges és he-t neme · a. vegre ll:l, o . azt .,,,.,, óbál . érv' ._ utas1 ... s J v agyasra van lyes intézkedéseket, szolgiá!a dolgozo1 fogadJák es . m.._.,r Ja enyesi terjesztve, azalatt az idő alatt 
osztatlan megelegedéssel, ha- tem. annak a másolata legyen ér- B ··•· ··k k- t k „ ti ,_�, t do! 1 A ku·· lo"nbö·zo• fornnlmi fel , . .d •g1 , 

1 

ECSU JU meg a OZYagyon nem a ozpon szo...,...a - .,.,.., - venyes, mmt 1 ei enes vegre-
gozói is. Különösen azok, akik- adatkörök alapját képező for- hajtási utasítás. A munkaYédelem vonatko
nek az egyes rendelkezések galmi • ?t:t5ítá.sok csak azo1?1t Helyesnek tartanánk, ha en- zásában számos példát lehel 
kiadása után elég súrún kel-

, 
az elorrások�t tartalmazzak, nek a meglétéért a végrehaj- erre felhozni. Például minden lett a "�grehajtól� �zér?l fel- amelye1m.ek 1smer�te„ V.: adott tási uta.sitás elkészítéséért fe- j téli felkészülésnél jelentős tett aggályoskod� kérdeseki·e fcladatkocben nélkülozhetet- lelós szolgálati hely vezetóje l problémát okoz az épületek és 

azt a választ adru, hogy ,.old- len. mellett, az illetékes vonalbiz- műhelyek ablaküvegeinek pót-
ja. meg úgy, ah,eg11 tudja". A forgalmi utasít.árok elóírá- tos is felelősséggel tartozna. Lása. S miért sok a törött ab-

sai a gyakorlatban minden Fehérvári József laküveg? Mert ahol a mun-ka-
TerJ' en°ős magvarázat nélkül körülmények között legyenek 

6 J végrehajthatók. tEn.riek érdeké-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A jelenleg érvényben levő 
forgalmi utasítások egyes poot
jain:aik. idószcrúsége és végre
hajthat.óság.a már a kiadást kö
vetően is "itatott volt, és még 
több ,·olt az olyan pontok 
száma, amelyek terjengős ma
gyarázás:ra szorultak. Ezért a 
forgalmi utasítások egyes pont
jai állandó támadásnak vol
tak és vannak kitéve. 

f;ppen ezért nagy szükségét 
látjuk annak, hogy a forgalmi 
utasítások megalkotásába az 
érdekelt dolgozókat az eddi
gieknél korábban és fokozot
tabban vonják be. Segíwék a 
szerkesztő bizottságok munká
ját, már a megindulás idő
pontjában is. Ne várják meg 
az utasítások kibocsát;\sa előt
ti köm-eadást. hanem már azt 

ben a forgalmi utasítások el
készítése mellett felül kell : 
vizsgál."li minden, a forgalmi 
utasítások alapján készült Yég
rehajtási utasítást. A forgal
mi utasítások Yégrehajtható
ság-áért taliozzanak fele!ősség
gel mindazok, alúk hivatva 
vannak a végrehajtás módoza
tait helyileg kimun-kálni és 
ezt jóváhagyni. Itt az idő és 
alkalom. hogy végre minden
kit kielégítő forgalmi utasítá-
sok keriiljenek ldadásra. 

1 Én éuyes forgalmi utasítást! 
Fel kell számolni azt a tart

hatatlan állapotot, hogy érvé
nyes végrehajtási utasítással 
alig lehet találikozni. A ma
gyarázat legtöbbször az, hogy 
a Yégrehajtási utasítás jóváha-

Az év végére eso 
heti pihenőnapok áthelyezése 

A kormf.!IY h-.t.ározata alap-
1 

i:><'di.a d-eCRmber 31-én kell ki
iá.n a kia-.:cso."IY 6 újév e1őt:.i ad.ni. Er.ndt megfe:elóen a 
p•henőnc.pc'., a ct,:,•.gozó't pihe- szombati munkaidő beosztást 
th,ónek meg.fel� ·eb biz.tosí- az áthelyezett pihenőnapok 
lása és a terme· 'roat endezéEck clő!ti . munikanapon kell _allkal

r,-ob kih:::szn.alá,a é-r-cl.:.:!·el>en �· Decembe� 22� e8 de-

""'to k cem�er 29-c ú?hát munka�')). 
n�a. 7.na · A pihenőnapok áthe]yeze:se 

A heti f)ihenónapot decem- a meg!zakítás nélkül müködö 
b<'r 21 e heluelt. dec�mber szervek munkaidő beos:zrt.á,,át 
2l en. december 29-e helyett nem érinti. 

A ''asúttervezíí 0V épülettervezó irodájá.ban a miskolci Tiszai 
pályaudvar feh'ételi épületének házi teTVpályázati a.nya.gá& 
tanulmányoz7ák a ten·"�iL A képen Taká,,s András mérnök, 
Gundel l«tván c.01,orlvezetó mérnök és Villám Gyula méniök 

látha&ó. 
(Hemzó Károl11 felv.) 

A társadalmi tulajdon védel- talni, h�gy � igazgató;ág?k 
mére való nei:el<ls nem re· egyes kiutazó és ellenárzest 
szortfeladat. Mind a gazjasá- végző szakemberE;i s�e\ 
gi vezetőknek, mind a swk- hunynak_ a m_�védelmi to:
sz.ervezeti szerveknek minden- vények es elmrasok megszege
napoo fe:adata. A helyes mun- se felett. N7m követelik �g 
!>:&védelmi propaganda és agi- �zok maradekt�la_n betartását. 
táció szorosan öss?.efügg a szo- illetve betartata,,at. 
cialista nevelés általános cél- A formálisan megtartott blz-
kitúzeseivel. tonsági (üzemi) szemlék, a 

A szocialista törvényessé" szerszámok és segédeszközök 
megsértésének széles skaláját Időszakos vizsgá'.ata, a tec�no
lehet még ma is fellelni a lúgiai utas1•tások betartásának 
munkásvédelem területén Az elmulasztása. a dolgozók erre 
utóbbi időben például számos való figyelmez:etésének hiá
do'gozó jelentkezett azzal a nya. Yagyis a balesetveszélyes 
panasszal. hogy táppénzfolyó- mu�m�veletek megtÚf'� 
sítás végett utólagosan i.rmer- hátrálta.tia a balesetelhár1tási 
tessük el sérüUsUket üzemi munkát. 
:,ale.setként. (1 éves bete�llo
mány után.) Az iµ.zsághoz 
tartozik. hogy ezeknek a dol
gozóknak egy része sajat ma
ga az oka panaszának. 

A ,étkest büntessék 

A kár kétszeresen sújt 

A rendelkezésre álló adatok 
sze1int igen jelentősek azok a 
károk. amelyclc a balesetekből 
- akárcsak VSZT-köllségek
ből kifolyólag 1s - adódtak. A 

Több esetben a tönenyes- megfelelő ellenór:::és, a. bal
ség megsértbére vezetett - esetelháritási s:;abál11ok betar
és még ma is vezet -, hogy az tása jel.entós anyagi veszteség· 
üze t!eUml!lffl::8Jiíjl ó tó men sitene. Nem L; be-
2080 2sl 195.l. , T ZOT h zélve a dolgozók testi épségé-
rowt végrehaJtásár kiadott nck és egész..égének védelmé-
8341611952. KP.lll. I 3. A. számú ről . 
uta.s!tá.s.ra való hivatkozással A szocialista törvénye.."Bég a 
akkor i,; megállapítottak a ba.1- dolgozók munkafeltételeit ja
esetet szenvedett dolgozó fe- vító beruházások vonal� is 
gyelnú fele!ö.,·,;égét é,; fegyel- fokozottabb színvonal-emelke
ml bünteté&t szabtak ki. sót dést követel. A különböző 
ma is kiszabnak., amikor a do!- tervmódosí•tások, az építkezé
gozó nem vétk�. Figyelmen i;ek befejezési határidejének 
kívül hagyják a közlekedési elhúzódása, a múszaki átadás
kollégiwnn.ak, va,Jamint szak- átvételi eljárásokon felvett 
s_zervezetünk közponli Yezetés mennyiségi és minőségi hiány
ségének azon állásporltját - latok határidőre történő meg 
amit egyébként a 122 677/1960. nem szüntetése. a dolgozók 
KPM. I/3. C. számú utasítása hangulatát kedvezőtlenül beío
előír -, ,,meg kell sziintetni Jyásolja. Olyan mérvű felelós
azt a helytelen gyakorliitot. ségre vonásra. lP,nne szükaég, 
hogy a bekövetkezett balesete- amely távol tarta.ná a cselek
kért magát a balesetet szenre- mény elkövetóit hascntló mu
dett dolgozót vonják Jelelós- lasztások megismétlésétől • 
ség!e .. Fokozottabban ke!.l 11; fe- Az ellenőrzés folyamatossáIelossegrevonás eszkozeihez 

I g,a a nevelés végső soron a 
n10Zni és. a bales�tekért hi- heiyesen alkai.mazott feleloo-
báztathato =melyeket, de ségrevonás jelentős mértékben 
nem ut.ols6sorban a vezetőket elősegíti a szocialista törvé-
szigo'.úan teleU5sségre k.ell nyessé,z és a társadalmi tulaj-
vonm." don védelmének betartását. 

Az elmúlt évben számos ál- ' Takács József 

9!!�1Íért nem törődnek 
a pihenésünkkel ?·· 

Lapunkban többször foglal- 1 dezni: miért nem törődnek cs 
koztun.k . már azzal. hogy a Pihenúü-nkkel? 
mo7.dony S2.emélyzet badeset- November 16-án Z5 órás 
mentes mu.nkáj.ái!laik elófelté- azol,gálat után száJ.Ztam le a 
tele. hogy mindig k,ipihenve aépró!. é.s már U/1114nazon, a 
lépjenelk szoJgá!latba és a szoJ- napon �t szol11ál.a.tba vezé
gá,]at ne tartson túL<;ágosan n111?ltek. Nem vállaltam. hí• 
hosszú ideig. A 2f>-30 órás s:en már hatodik éjszakám 
szolgálat még a:k'kor is kime- lett volna. amikor semmit 
ríti a személYZetet. ha közben Vll,/111 i11en keL-eset alha:tok. 
néhá.ny órá.>t pihenhetnek a Közöiték, hOUJI -rendben van. 

forduló á.Homáson. A fáradt- De méq sincs rendben! A visz· 

1 
� a kimerü1tség több súlyos szaváqá., máris -megtörtént! 
ba'esethez vezetett már. Em- Most tartalékos tN1,{1JIOk, a.hol 
lék.ezzünk csak a vá:rosföldi lénueaesen kevesebb a kere-

1 
balesetre! set. Mi ez. ha nem kénuszer!

A leheto7:eg eg,yen,].etes le- tés az e(lész:iéfl(elen. ba.u!set
terhelést sok helyen nem tart- veszélyes tútszol{lÓlatra? 1l11e11 
iá!k sre,,n előtt. A vésztó;, fú.tó- heLuzetben nem lehet C80dá.l· 

1 házban sem gondolnaik erre. kozn! azon. h<><nt a mozdcmll-
1 Er.ró! paruis2ikodik leve:ében személuzet vállalja az erejét 

Sáfíán Károl11 mun!kásvédelml j meghal.adó nehézsé(1eket. hi• 
1 és mumk:áselJJárt.,; felelős. szen senki sem akar . .aJacso
l . • Arról olvastunk a Ma.gyar nyabb munkakörbe" kerülni! 

Vasutasban. hO!lll a mozdonu- • �agyon �téljtik a vésztól 
felvi/11/ázók sok fútóházban futőház VE!'l.ellyletének eljád• 
nem kérd-ezi.k meQ a.z utazó- sát. A mozdonyokat lehet fo-
személ11Uttól. hO!l!I nem tá- lyamatosan üzemben tartam. 

---'tak tud "k .._,,_1 . az embert nem. Az embenlek ,uu 
• �. :,a, � �-... "' nt a pihenőre van szüksége. hogy szolaálatot - ina ,evelében. felfrissüJ.ten. pihenten. kellő 

- Bizort11 nálunk sem kérde- éberség:;(eJ láthassa el felelős
;rlk mea. Nekúnk kell meokér- ségreljes szol!liá'atát. 



1963. DECE:\IBER 14. IAGY AR VASUTA� 

Ö S S Z E F O G Á S S A L  A szocialista brigádmozgalom tapasztalataiból Horváth András térközór 

I I. � -Nyugati . pály�dvar müsza.ki k008iszolgálatának kocslvlzscá- � 
101_ e_,, az a�lomas forgalmi dolgozói az év ta,•aszán komplex- § 
br•���ert9dest kö1öttek. Kölcsönös együttműködéssel az § 
�ddigmel jobban tudják biztosítani a vonatok menetrend sze- § Sopron I all a szocnil ta b1 igadok l alat t kell bebizonvitania. 

Fü=e•abony é� Szihalom 
közötti térségben teljesít szol• 
gálatot Horráth Andra., tér
kö:or. Hogy szolgálatát miri
dig lelkítsmeretesen la.tJa el, 
arról Kii,áló dolgozó oklevele 
i., tanúskodik. 

rinti indításai, az üzembiz�o�bb, kuUurália-bb utazási Jebe- � 
. 

iranyelveivel. 

1 

mélto-e a bngadta!!,·igra. 
tósegeket § A . soproni . gócon tartott J , • . � .. , Ez az áJláspont nem hel) e,;, 

; szoc1al1s!a bngad_vezetői ta- , Szamvtfe/1 Fonokseg Xem \ olt helye.� az sem, hc g) 

§ Jlá:cskozas elokesz1tese és 1 . . . egy ev eltelte e-Jött tettek ja-
§ szmvonala valamennyi kö7,0\t A budape,11 igazgatosn.ghoz vasJatot a cím t>lnyer ,fre. 
§ a legjobb volt. A Győr-Sopron lal'tozá számi,iteli főnökJieg I Nem fo�adhatú el ez a i<ifo-
� m egyei bizottság termelési bi- 1 termelési tanac kozasán Sza- ;,ás. hogv korább n mar volt 
� zot�ga a _tanács ozast meg: 

1 
bó Jolán .-zámfeitö bngtidját . vál alásuk. de erről nem n,

= el�zoen mmdenre k1terJedo tenesztették elő a cím elnve- zettek naplot. 
� �szletes éegel �egvizsg:slta _a , résére. , 'éhány nap múlva ·ie- A fel�orolt példák la"lul á-

Szeré11y, csendes, egyszerű 
ember. Aki felületesen szem
lélve .. feleslegesnek'' látják a 
terkozőri beo.sztast. nezze11ek 
egy peldát. Hon•ath Andras 
1963 februárJa óta .W koc•l
nieohibásodá8t fede=ett fel, es 
jelentett az illetékeseknek. 
Közhelynek tunhet az éberseg
ról beszélni. Itt azonban még
is csak felt"etöd,k az a kérdfa: 
mi lett volna ezekkel a ko
csikkal, ha az éber térközór 
11em fedezi fel rajtuk a. bal
esetveszélyt. 

� g�:';� br_1gádJ�mak_ munka- ' lentkezett egy dolgo1.0. aki �.?_lból remélJlik nemcsak az 

§ 
Jat. "'>. mód n_J tit a1rn, hogy I azzal emelt kifogást a brieád enn lettek. hanem valamennvi 
= a beszamolo reszletesen ele- . • · . zakszervezeti é megveí bi
§ mezze a mozgalom eredmé- evekenyi;�e ellen._ hOflY � zottság levonja a kö,:etkezte
� nrei_t. hib:1iL _móchzerben, s: nem vetlek be a br1g�dba, bar té,;t. s hatékqn}·abban ,egni 
§ g1tseget nyuJtson a munka- tevé'ken� sége kapcsolod1k an- az egvre szélesedő szocial ista 
§ hoz. nak mu�kájához. Ugy ?ón- 1 bri�.idmozg3lom eredményes

§ Felszínre került, hogy a I 
totl a bngad. hogy hat honap seget. 

� gazda ·ági vezeték - a sopro- -----------------------
§ n; fűtőház es a pá'yafenntar-
§ tási fan.öksé(J kivételéve] 
§ nem segítik kellően a lnO'Z- Hol 4 a1·111111 anak a § galmat. A GYSEV-igaz(l"tÓ- a a 
§ sag veze-toincl< hou.áállá<a 

. . . . § sem kielégltő. PéJd,lul a �-
l!uzás Mihály a k�cs1_v1�alok. Ujvárosi Józst'f a forgalmi § n-,cskozá<on sem ve:tek részt. 

pái.yaud,,ar korsze1·íísítésé,rel 
dol,r»�ók kqn 1sel0Je, megbes:téli a teendöket @ Nem csoda. hog,v ilyen hoz

� wflá, me1,ett a brigádokat A ,',Iiskolci Épithi Főnök- 1 ke,ü: or további 25 csoport váncsian várják: mi lesz a 104 
; wkszor indokolatlanul 67.ét ség dolgozoi május első felé- kitérő cserejere. 1 esztendös, korszerűtlen belsó 
§ bon.tják. Nem gondo•·kodnak ben fogtak hozzá a Tis::ai pá- _ Derekasan dofgo:tak hi- elren<iezesü felveteli _ _  épulettel. 
� az k!evelel<. beszerzéséről. lyaud1:ar korszerusitéséhez. daszaink is _ vette át a szót 1 Megmarad-e. vagy uJa\ ép1te-

§ A sopron; GYSEV..allomá- Azóta több mint fél év telt el. Gya rmati Jenő főépitésvezető. nek helyette? . 

g sem a \·á. aláso!, inlncse.aek Hol tat1a nak. meddig jutottak _ Egyébként a.z egész pálya- , - Mt azt sz�ret11e nk - fojy-

� összhangban a tervekkel .  A az cpí ési munkalatokkal a fo- udt•ar területén teri:szeriien tatt_a (!ll';rmat1 Jert0 -, ha a. 

� csomóponton k1vül a mo1�a- nökség. dolgozói? . halad a mu11ka. A m últ évi mai ig_eny�knek _  megf_�lelő, 

= lom ma mi� ne-m számotte,·ö - Jol halad a. munka - va- :ord tél okozta kéthónapos le- �rsze�u, UJ fel�eteli epu.letet 

§ · 1· la ·zolta kérdésúnkre .'.acsa marad ast Ju ntus .10-ig sikeralt ep(�ene�ek. A 1elerueg1 oreg 

; Budapest _ Dunaparl Istvan. a pályaépitok műveze- pótol11i. A 80 meter hosszú. 8 epulet ev, fenntartasa ugyan-

§ ( toje. - Eddig . 70 CS?P.orl „ új méter szé!"s peron aluljáró is h ihetetlenül sokba kerül. 

§ A Budape•t-Du11apori le- rendszeru kirerot epttettunk betonozasat december 31-e he- Előbb-utóbb IÍJat kellene 

; herpályaudYaron az egyik I 
b�. s ·ml'.1tegy 10 kilométer. rá- , lyett . október 7-re befejezték. h elyette építeni. Persze 

§ szocial�ta brigádtag Yétett a gcznyhalow.tot korszerus,tet- A palyaud i-ar vezetoi1:el es a:zal is tisztában va-

� társadakni tu'ajdon ellen. RÖ- tvnk Ezekben a. hetek?e.n a. dofgozóit-'<lf is jó kapcsolat gyunk, hogy nem köny-

§ videsen áthclvczlók 1Mko3Ten- szemelypaly'?'zufoar tárolo;11;�n al.czkul(, J\agyreszt ennek tu- nyu a szükséges pen:::összeget 

@ dezáre, ker::s:,edelmi 2 lga:a- a nui.sodik es harmadik va.ga- l.a;donirhato: hogl! a nagy for- előteremteni. Ebben a kérdfs

§ tos lévén. koc.-sirendez nek. Az ny?n dolgozunk. Hatra van galom ellenere 18 zavartala- be11 azonban jó i•olna mielőbb 

§ eredmény: rcndezón július ota meg a t�,:<>l_o �gyes �s a _m,o�- nul eli,egezhettiik kitiizött fel- dönte ni, mert a pero11aluljarót 

; a napon át dolgozott. a többi dony ko;11lJaro F<>!Ja ny epit�- adatainkat. A JÓ együttmii�ő- addig nem tudjuk a felvételi 

§ idő• betegállományban tóltöt- se. Dec, m ber _i•eg_er" ez�e! ts des ere�menuekent_ pelda1;1 épülethez csatlakoztatni, mig 

� te. Nem kíY�njuk v 'dem a s·eretl�nk elk!!szul111. Sot, a� mar oktober kozepen �ozza.- a i·égleges terv el nem készül. 

§ magáról me;!:feledkezett dol-
1964. en teri:u�ikben szcrepto foghattunk a . nyolcadik es ki- Mint a Vasúti Fóosztály il-

- ,.,.. § gozót- de az el inté7h nck m s kil�nced1k i·agan11„ korszerusi- lencedik . vaga.ny �ö;=ött, az új lelékeseitől megtudtuk, a dön-

. _ § modját választhatták Yolna 
teset ts mi!gk.ezd;uk. perontet_ok, zsaluz�sah_oz. A fe!- tés rövidesen megszille-tik. A 

l,oncz György egy kocsifeljaró fogantyúját javítja. lgy a kocsi § 

1 
veteli epulet elotereben ha- Vasúttervezó toYábbi új váz-

kisorolás nélkül futhat tovább § M , 'f '  . F - "k , 
llatáridö f'[Öll rom. egye nként 230 méter latokat készít a felvételi épi.1-

§ agasept es, ono seg hosszu. modern vonalú. fedett letröl. A korábban elkészített 

� A 8,,cwpe 11 :Uagasepí �ri , A pályaudvar kot·szerus1te-
, .szígetP_eront kap a Tiszai pá- ,·azlatok ugyanis nem felelnek 

= Fonfü-ség 1 tóbb' 1 ,_. �ék méreteire le Wl"Z(i,'1101;, 11/cult=�• � a köve�lményeknek. Az 
= c,gu 1 e-rmc ,.,,, t!ddtg erre mtrtt.eg} no millio ;iluljáró ielvétt!li épülcthe,; 
@ ;;nác--'rnzJc� a ;'1ada ras-liri- fori ntot fordítottak. Tern1észe- 1/i les:: csstlakozó ·z.érol pedig !lb-
§ �a<,I?t 11 �ocialh a c•m oda- tesen marad te-nnlvnló jovóre ruár l5-ig ·ülőn tcr\' készül. 

@ 1�.�tre J ,a ·olt •• t:n'lak - is. 196,1_ben kerúl sor a sze- 1 

O felvételi épülellel :' Ezt már úgy késztlik cl a ter-

§ lenere. hogy a b1,gad nmn mélypályaudvar fogado es in- / B . . . . .. . vezők, hogy a döntés megszú-

= f<>. es \ette \ állala ·anak mm- 1 duió vaganyhAJoz.atának at- t-·•
· e�z.él

l
ge

1
tes kozben � fe!Ye- letése után beilleszkedjen a 

d t · . . • . E 11 I · <'-'l epu e sorsa is szoba ke- végleges tervbe. 
e-n em ezo.}t, z e e dben epiteseri> Ugyanc k jó,·óre rült. A misk, lci vasutasok ki- . (vlsl) 

Miskoff József gözfütési tömlö felszerelését végzi 

A Sanía Lucla pa!yaudi·ar 
tölcéleresen beleillik a milio
be. ami Velencét jellemzi. E:r
dekes. modern. Ügye.sPn ran
nak elhelynl'e a penztárak: 

szinte bPléjük botlik az 
ember. Csakugy, mint az 111-
formaciós irodába e. a vele 
együttmuködó pénz1·a.ltó ba nk
fiókba. A c arnokot palmdk 
és t·irágok teszik barátságos ·a. 

„Due binárío'• - második 
vágány - mon-lja a i•asutas. 
amikor a római gyors után ér
deklődünk. Széles peronok re-

= zetnek a. 1,onatokhoz, A piros. 
§ zöld dtszitésu t•illan ygep mo r 
§ rajta áll a .,zerel L'enyen. Kes-
§ �·e indulunk . . .  Ez 1s az olas:: 
; lezsersegre jellem:ii. A forpal
§ mi szolgalatferöi,, n:sgálola
§ karosak. jegy,·i:sgálóf, k;hoj
; tós kék zubbo11yt. Jehér mget. 
§ nyakki>ndőr és jól rnsalt 11ad
§ Tágot riselnek. 
§ A kocsik - ellentPtbPn a 
§ peronokon és l'ananyok kö:ótti 
§ s.:eméttől - kínosan ti<ztá .'
� A 1nellékhelyiú17ekból ra.ló•s
§ gos kultuszt csinál az olasz. 
§ Tágasak. tis:f1k. hóJeherek. 
� kéztörlő. folyékony s.aopon. 
§ metszett tükör - a tisztálko
§ dás lehetó.�ége - tnzi eli-1-
§ selhetőt•é a hos•::11 utakat. 
� Ferrara. Bologna, Firenzo -

Utazás az azúr ég a'latt 

H. 
�ebe s fol yá. li patak ki éreté
ben vezet a vasutronal. Érde
kes. a jelzők a. menetiranyt 
tekintve a bal oldalo11 i•annak. 
és főleg függe.zt,-�. Gya kran  
latunk egy-egy i•örös és tőle 
balra fent egy-egy zóld fén]/t. 
Gyakran lassitunl· . . 

A T ermini pályaudvar 

Öreg este ran. amikor Ró
ma., a: orok 1·aros fele közele
dünk. Messziről kiabáló fények 
jelentik elo. lHajd a Termini
palyaudrar monumentalitása 
hít•ja fel magára a figyelmet. 
Aligha t.'an 11ak itt i·onatfoga
dá•t nehézsegek, mert 20-na/ is 
több egymással parallel hoss=ú 
fogadórágany fut a c•arnok 
czlá. Kisebb rárosnegyednek 
is beillik ez a ptily<1ud1·ar. 
Mint egy nagy t•áscircsarnok
ba11. ruhat, cipot. m1fszaki rik
keket - sok minden• - t·ásá-
1'Dlhat az utas. Vend�glók, ba
rok, po.,ta. bankok. sőt a köz
lekedési múzeu m is a palya
udt·aron talalhatók 

Kev.iódik a hajra a. szallo
daszoba után. Nem könnyu do
lo�. _ugyanis számtalan arany
suJtasos szallodamegbizott 
ajánl szobát. Külő11 bö::ő ára
kon. Kit. hogy lehet becsapni 
- gondolkozik az olasz és ezt 
rn teszi. 1200-tól 2000 l,ráig le
liet hozzájutni egy éjszakai 
�:álláshoz (100 líra cca 5 fo
rint). Szerencse kerdese az. 
hogy sokat i·agy többet fiZet-e 
az eniber. 

A római utca 

Függetlenül a palyaudrnr 
Plótti hatalmas tértől, mely
nek közepén színes szökő/; út 
hívja fel a fiqyelmet. a szabad
ban mu:sikáló zenekaroktól a 
fehér es piros dinnyét ban�11t 
kínálo árusok hango• 'kia.bálá
satól. a >'árosi közúti 1.özleke
des csődjét jelentő töményte
le11 autótól. a: elso pillanatrn 
,s sok erdel,eset lát a:: ember 
Rómába11. Kétségtelen. egyes 
ciJ.:kek - selyem, gbapjtihol
m ik. cipó, r1ya 1,ke11dó. pulórer, 

A szerel\ ény menetkészen áll. Nagy Sándor kocsivizsgáló alá- �  kőt•etke_:mek . az állom •.�ok. 
íratja a fékpróba-bárcát a mozdonvvezelövel § ahogy e�zakrol délre -� alari a • 

(Horváth Erika felvételei) � nl½1n11gepn 1·011a t11 n 1, Róma 
= fele. Eaymast enk a: a 'ag ,tak. 

t11m1111111111111u111111111111111111111m111111111111111111ntt111mmmtttttH11nt1m11,HttM1"'"""mm•mmumn� A Bologna-Firenze kcizt i. 1 o 
\ kilomerer hos.�zú afag11t e1111ik 

21 O' ra helyett 6,2 o'ra 
érdekessége a= 1it11al.. Kint 

1 
szikrázik az olosz eg. az n.lan-

. .. • 
tit_ba n tompa. fe 11uek ús·n�k. 

;\J1skolc Gomon állornason mes alkalmi munkásokkal Kozel 100 k1lometeres sebei-
ket éne, ezelőtt az öszi far-

1 
gyor,;itani a rakodást. A mun- 1 

ségael haladunk. A 1 f!lan, peo 
galom soran _a �úit'.5kocsik I ka oroszlánré zét tennésze-te- ütemes lüktetese. a szag11l.-lá 
rakta1·)1oz valo bealhtasa és sen állomásunk rakodó bri- s:erel i'eny zaJa itt a hegy 
kirakása közt 21 óra lelt el. gádjai végezték. Szeptember- gyomraban olyan furcs1n zug, 
Tavaly szeptemberben 19, ok- ben a Béke-lnigád egy fóre ltogy a Dante fa11t�zia1a s;:ü!
toberben pedig 14 órára csök- és egy órára esö rakodási te!- te pokolra emlekeztet. A 
kent ez az idő. 1963 októberé- jesítménye 8.3 mázsa volt a szo�szed fülkében h1ngo.,a n 
ben j�bb munkaszerve�l, tavaly szeptemberi 6,4 mázsá- fels1r egy _5-6 esztend-,• fi�cs
aLkalm1 munkások segitségé- val szemben. A Petőfi-brigád ka. �egi1edt - manyarazza 
:·el 6.2„órára �k�ült csök- 7.3 mázsás eredményt ért el. epy nemet m�ma. ,11 is: de 

i<entenunk az allasidót, Ezzel míg tavaly 6.3 mázsa volt a ezt nem mertuk_ be•·allam. 
48 oranként 640 kocsit t4k4- teljesítményük. Eg!fre c�ak delnek. Az An-
T1tottunk meg. . pennmek ttt-o•t kar.,ztns ny11l· 

. . Uglyal Sándor t·ónyai. rar,y /,a ranoszó/d 1,rn-
&;ükseg eseten tehat érd.e- Millkolc kai alatt és kozött, mega11n11i Róma, Tre,·i-kút 

tranzisztoros rádió, magneto
fon, üt'egáru. stb. - viszony
lagosan olcsóbbak. mint ná
lunk. Tegyük hozzá. csak ak
kor, ha nem csa.pnak be, azaz, 
ha megfelelően tudsz alkudni. 
(Minden üzletben más-más az 
ár.) Viszont a közszolgáltatás, 
köztük a városi közlekedés 
sokkal drágább. (Autóbusz 
vagy villamos vonaljegy 
mert csak az van - 40-50 lt
ra). Egy közepes ebéd külwí
rosi „Resterant" -ba n 600--S00 
li1 a, azaz 30-40 forint. Érde
kes az is. ltogy 1 liter jó olasz 
bor 120-140 lira. ezzel szem
ben 2 deci szódat'izért vam1 
tejert 80-100 lírát is elkérnek. 

,.Csento l ira" 

Csento lira - 100 ltra 
mond;a a házmester, ha been
ged a kapun. Mondja. a gyerek, 
ha néhány méterre elt-iszi a. 
csomago'.iat. Mondja a szoba.
lány. ha lekefeli a ruh•Jdat, 
lta piff-pu.ff-filmre jegyet 1·al
tas=. és ezt mondjak a pálya-
11dt•aron !erő Közlekedesi Mú
zeum pénztáránál is. 

Érdemes bemenni. Sok min
dent láthat a szemlélő. Több, 
között az 18S1-ben elsöként 
megnyílt Portici-Nápoly közti 
,·asútvonal leqel.,ö mozdonuot 
és szerel i·ényet. Johann 
Strauss -Eisenbah n Last \\'al
zer für da., piano Verte - a 
1·as11tat dicsóitö muzsikajana.k 
1·ézí ratat. Képek a rastit ös
koral>ól: s1n•a búcsúzik az asz
szony és a ouermekek a moz
donyL'ezet6tól, akt utra indul. 
lól'al „hajtott•· mo=donyok 8 
lábú gépszbrnyetegek. a 'La 
Locomotit·e de Blenkinsap 
1813-ból. az osztrák rasutasok 
karddal. és sok képet az euró
pai y�sutak mer,nyitási iinnep
segerol, 

Esteledett. Azzal tértün� 
nyugoróra - egy cseppet sem 
ol�só sz�llrisunkon -. hO(IJI 
ma.snap felkeressük Róma tó�b 
ezer e.,ztendlis múemlékelt. 

Gergely József 

(Folytatjuk) 



• lfAGYAR V.4�UTA� 1!!63. DECE:\IBER 14. 

Vasutas labdarúgó csapa ltok mérlege 
az NB 1 B-ben 

Értekeztek a szerzők 

Hos.•zú évek óta az a s:::o. 
kás. hogy a i\.lagyar Vasutas 
tudósító, levelező gárdaját az 
évi munka szá1nt·e1tse és az 

Az 1�2 '63. évi labdarúgó 
I 

dsszatht S:ombathelyre. Ez ; nem lévén - bátrabban lehe-
bajnokság befejezése után meg is mutatk.owtt a csapat tett a fiatalokkal kíw-
négy va.,;utas labdarúgó csa- teljesítménuén, a hajrában letezni 
pat, a volt NB I-es Szombat- ugyanis a Haladds már jobb 
belyl Haladás, a BVSC, a teljesítménvt nuú.Jtott, Miskold VSC 

el.következendő feladatok, 
i_r_án_11el1•ek_ megbeszélése . _cél- E,uy e'rdekes 1·elente's 3abol - ugy karacsonuta;t -

, 
t::,, összellit,ják. 

Kedt•es .. barátságo�. amo- Úgy törtPnt. hogy a LAjosmizse felől érkRzó személyv011at 
Mlsklólci VSC és a Győrj 
MA V DAC csapata szerzett 
jogot az NB I B-ben való 
si<ereplésré. Az egyfordulós 
bajnokság befeiezése után 
vessünk egy pillantást a csa
patok szereplésére. 

Sr:om bath«'lyi Haladás 

.'l volt NB I-es csapat hul
Ja;mzó reljesítményt nyújtott 
az őszi idéliyben� 18 ponttal 
13:17-es gólaránnyal az ötö
dtk helyen végzett. Két•égte
len. hogy az NB I B-be a 
wgjobb NB II-es csapatok ke
riiltek. Igy sokkal nagyobb 
küzdelem alakult ki a bajn<>
ki pontokért. mint korábban 
� l\'B Il-ben. 

Budapesti VSC 

A budapesti vasutasok lab
darúgó csapatától többet vár
tak a szakemberek és a szur
kolók, Annál is inkább, mi
vel megszoktuk már az együt
testől, hO".,y a kultúrált játé
kával nem egy ese· ben a leg
nagyobb vetélytflrsak fc-lett is 
diadalmaskodni tudott. Meg 
keH azonban mondani, 
hogy a csapattól a szerencse 
is elpártolt. Több mér<kőzé
sen a gólhelyzetek sorozatát 
hagyták kihasználatlanul. 
ugyanakkor a védelem egy
egy megingásábó! az ellenfél 
csatárai majd minden eset
ben kihasználták a kínálkozó 
lehetöséget a gólszerzésre. 

Az is igaz. h-0{11/ a szom
bathelyi csapatból sokszor ki- Szerintünk hiba volt az ls. 
maradtak olyan játékosok, hogy a BVSC közvetlen vé
cr.kik az NB I-es csapat leg. delmében sokáig nem mer
jObbjai kö:zJé t.artoztak. trez-

I 
tek az edzók a lassú, körül

tett<> hatását az iS, hogu az ményes idösebb védők helyett 
idény közepén Jávor Pál ed- fiatalokat beállítani. Pedig 
zö megvált a csapattól. A ta- 1 ezt megtehették volna. hiszen 
pasztalt edzö ugyan később az őszi fordulóban - kieső 

----·♦"♦�♦•♦-♦9♦-♦•♦-♦�♦�0"0�0"0�09♦-♦9>-♦•♦-♦�♦�P"P�♦NU-♦•♦---· 

A miskolci L'OSUtasok a 13. 
helyen t'égeztek. A gyenge 
teljesítmenynek Jóként az az 
oka, hogy a kiöregedett, régi 
tapasztalt játékosok helyét 
betöltő fiatalok még tapasz
talatlanok. Azt i:iszont csa 1' 
helyeselni lehet. hogy a mis• 
kolciak bátran nyúltak a fia
ta./.okhoz. akik több mérkőzé
sen iS bebizo,iyltottá.k. hogy 
tehetstgesek. lehet rá.µ,k szá
mítani. 

Gyóri MÁV DAC 

A négy vasutas csapat kö
zül a fiatalokból álló győri 
együttes szerepelt a legjob
ban. 19 ponttal, 23 :13-as gól
aránnyal a harmadik helyen 
vég?..ett. A csapat mindvégig 
eg_venletes teljesítményt nyúj
tott, s így az egész idényben 
az élmezőnyben tanyáztak-

EtTől az együttesről - ha 
a játékosok továbbra is olyan 
lelkesedéssel harcolnak a 
zöld gyepen, mint eddig -
még sok jót fogunk hallani. 
Kétsét;:telen, hogy a jövő évi 
bajnokságban. ahol már ki
esésre m� a küzdelem, nem 
lesz könnyú dolguk. A csapat 
awnban éppen az őszi idény
ben bizonyította be. hogy jó 
együttes. a .,nagy csapatok'' 
eHen is nagyszerúen megállja 
a helyét. 

l
!!

an IgazI dem�krat,kus ta- , vezetője jelentést tett a vonat késéséről a me11etirán11ítót,ak. 
lalkozo e=. _Itt _r1.1_11cs . rang �ll{IJ/ (Újabban és helyesen, t'onatkésés eseten a vonatrezetö tarto-
�or. M1mszterium1 _ eloadó, úk azt és annak okát jelenteni.) 
1lye11 vagy amolyan fonök. -� 1 J,1ondván: jelentem. hogy a 3731 s:ámú vonat 13 perc keleg�gyobb _e1711cté-rtésben ul séssel érkezett Nyugati-pályaudt'Orra és kezdte sorbas:edni a egyutt. barat�oz1k, tanacsko: pe.ceket. Ocsáról plusz 5 perccel indultunk - mondta. - Kis 
z,_k . V?9"11 koccintgat a_ b?r;ik_ai szünetet tartt·a így folytatta: A kijárati váitónal 7 percet áll. t�1;:Iras.zal, messze Vtdek.i i:a!- tm1k, mert e171/ lő lába beszorult a vezetősín és a sín.korona tóorrel l'agy mozdon.yvezeto- közé. 
t:el.

. 
. . A menetirányít6 csak forszírozta a dolgot. Hogyan tör-

__ A� elmu.lt napok . egyikén tent? Miért nem lehetett elhárítani - tette fel a ké-rdeseket tortent meq_ ez a tan.acskozás. a 1,onatvezetönek. 
Gulyás . �a nos, a _la_p felelős Az, hogy nagyobb súlyt adjon a jelen.tesé-nek, még eint-szerkesz!o_,e megnyito sui i:at szer sorra magyarázta a törtbiteket: a lovat a lábat az i.d<'-utan Lörmcz Ja.nos szerkesz- dá h · · · · '. ' 
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fajtáját é., a nemét is a kirel.ejzumát! Mire olyan neretés tárt o 3u,..,, . 4empon. o k· - . odó.b h f lak . 1· llt'k 
adott az újságírás mestersé- ' a .. ,r an, Oí/11 a a i.s a 111 a a • 
géből. 

Majd a hozzászólások L-ég. 
telen sora következett. Sok 
ambíció, jó szándék, nagyot 
akarás. lap iránti szeretet 
csendült. ki e1711esek szat·aiból. 
Mások bátran bírálták a leg
felsöbb vezeté.�tól kezdre a 
fón.ölcökt>t, mun1;atársakat. 
Sót az egész vasút munkáját. 

Kis le,,elezök a publiciszta 
sz:intjérő/ nézve szóltak hoz
zá. egyes l,érdésekhez. Köri.il
belü.l ezt állapítotul ml'g dr. 
Soproni József, a szakszeri,e. 
zet titkára ;.,. aki végig jel.en 
t·oU a t.anácskozásan. Majd 
könyveket és pénzjutalma.1<at 
osztotta k ki a legjobb tudósl-
tóknak. Egy tudósító 

- Szeged-Rókus állomáson 
is bemutatták a KPé.\I s,ab
\.ányositási mozgó kiállitá,at. 
A szépen berendezett két ter
meskocsit nemcsak a \'asuta• 
wk. hanem az utasok közül is 
sokan megtekintették. 

- lyf -

- Újszász állomás n 
nyugdíjba ,•onuló n,sutast 
nepelyl's keretek között 
csúztattaJ< mu.nkatársaik. 

hai 
itn· 
bú· 

- ötven újít.á.'i.-;al többet 
nyújtottak be az idén Miskolc
tis?..ai pályaud,·ar dolgoz.ói, 

- Békés me1711ei bizottsá- mint t.a,·a!y. A szervezés és 
gunk legutóbbi ülesén a m'ln- irányítás Gálik Jánost, a szak
kást·édelmi hely=etr6l, a tár· s,.ervezeti bizottság újítási !e-
sadalombiztosítási tanács j lel&;ét dic. éri. 
nyugdijelökészítő albízottsáyá-
nak munkájáról és a nemzet- • - JFlh11nyt Orsovai Lane? 
kö;;i kapcsolatokrol tárgyalt. Kornel, a MAV nyugalmazott 

elnök-igazgatója, a híres 424-es 
- Szocialista brigád jel- mozdony alkotója. 

vénn ·el tüntették ki Kazinc-
barcika állomá.son a Gá, ar- - Transandmo hegymászó 

A • /, , • J, L L 
I 

a Lówey- és a Budai-brigfdok· motor\'ona�okat !l);�� a Ganz

ffl/ az,
. 

DnKUnlí tagJai t. .Mindhárom szocialista 1 :VlA_YAG del-amerikai megren
brigád túlte!Jesitette az oszi �elesre. A h:i.t_ mot�'.·�oruit �r

Budapest Deli pólyaudi-aron forgalom idejére tett felaJan- ,,,ent!na e<: Chile_ kozö�t köz.e-
1955-ben alakult a Kölcsönös láwk.at. 

1 
k�!"- ma;d .. 5 .4�00 met.er ma-

Segítö Takarékpénztár. Dol- ga.s hegyet 1.s at zel 

gozóink akkor még nem l • - Szülök akadhniája é if- - Győr megyei bizottsá-
merték elél!)Zé az egyéni ta:ka- júsági akadémia kezdődött a gunJl december 5 én a t,m for-
rékos-ágnak ezt a módját és l\fiskolc-tinai pályaudvaron. gal.om feladatairól tárgyalt. 
sok előítélettel vol k a K T Az előbbi.Dek '8, az u&óbblnak 
irant. Mindö. S?..e 60 �ot 51- 61 hallgatója van. 
került bes,erven1i. 

- December l-re te!Jesitet
ték az idei �zállilásl t.er\'et a 
békéscsabai fütöház dolgozói. 
Eddig 6900 tonna szenet taka
rítottak meg. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos LnpboJ a s :akszer

,·ezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következo
ket · 

47. számból: 12◄761/1963. 1 ,1. A. 
Bt?ruházásokat ér1nto hatónágt 
elöirá�ok teltilvtzsgálata. 

Azóta válto70tt a helyzet A 
Kölcsönös Segitő Takarék
pénztár néJ)6Zerúségének bi
zonyítéka, hogy az idén már 
243 tagja. t-olt és a betétösz
szeg meghaladta a 200 l'Zer 
forintot. Az év fo�vamán a 

KST 275 esetben és 199 660 
forint kölcsönt nyújtott tag
jainak .  

- Véradónapot rendezett a 
miskolci fütőház szakszervezet, 
bizottsága. A jelentkezettek 130551 '1963. 1;3. B. Vasutas dol• 
közül 101 dolgozó adott vért, gozók balesetbiztosltása. 

Az eredmény elérésében pok áthelyezese. 
A Budapest-bajnokság után az országos bajnokságot Is megnyerte a BVSC kötötttogású, iljú· 
s4i birkozócsa.pata. Az egyéni versenyeken és bajnokságokon is nagyszerüen helytállt.ak a 
fla�lok. Három versenyző a magyar Ujúsá.gi válogatottban is helyet kapott. Alló sor balról
jobbra: Csábi, Dávid, N34zy, Pintér Jstvá,n, Tormási Károly, Hadi Dániel edzők, F1aschner, 
Bergbammen, Major. Guggolnak: Előd, vass. Hidvégi, Banda, Néme'UI, Ve51leli, Hornyák 
GosziolaL 

nagy része \'311 a �za k zerve
:zeti bizottságnak. \-alamin a 

bi?..almiakna-k. Az utóbbiok 
közül külön&:en '?gost�n 
Lászlóné, Koi·ács Jan.o,m,:,, 
Szabó Imréné, Vogl Károly � 
R.6.zsa Róbert érdemel dicsé
retet. 

segiti•e ezzel a betegek gyógyí- n. számból: 131428/1963. T'2. B 
tását. 

1 

Az év végére eső heti plhenOna-

.- . 131049, 96�. I ,a. D. uunegszalú--;- Halalra ga_zo!ta <;gy sze- tási elJárlls s,abályozása egy� 
melyvonat a kobanyru teher- dljszabá,on kívüli ked, ezmény 
pályaudYaron Salánki László 

I 

lgenybev�tPJe esetén. 
38 éves forgalmistát. A szeren-
csétlenség ügyében vizsgálat 
in<lult. ' 

A BVSC birkozószakosztálya az NB II. csoportjában megnyerte a. Magyar Népküáársasá.l" 
1963. évi kötött- és szabadfogású csapatrajnok,ágát. Ezzel bekerült az NB I·be. 
A győztes csapat tagjai: Völgyi, émeth, Galambos, Steef', Vlll'ga, Polgár, Tarr, Gaál, Pin-

1 

A kifogástalan üro,;ntézés 
Szabó Imre és Szász Mihály 
munkáját dicséri. 

- Felújítják a ceglédi rüiö- 1 házat. Az idén százezer, Jövőre 
további négyszáZl'zer for!n•oi 
költenek elsősorban a merron
gálódott tetőszerkezet helyre
állítására. 

A szerkesztőség üzeni 

tér, W�, Erdélyi, Major. (Hemz6 Kiroly felv.) 
Kisvárdai JtJino,; Uglyai Sándor 

Miskolc. Hoftmann József Vesz

prémvarsány. Boldt1..&ár Gyula Bé
késcsaba, Fok1 I tván Budapest, 
Behán Rózsa Kazincbarcika. Tót• 
ka Károly, dr. Bánkfalvy Gyula 
szeged, Kiss Lajos Alsóőrs, Sártán 
Károly Véoztő: Levelelk•t la· 
punk anyag6hoz felhasználjllk. 

Foki István 
szb-titkár 

KERESZTREJTVÉNY 
Vwzlntes: 1 .  Vé•sük Jól emléke· 

2:etOnkbe ? (fol)·t.. a függ. 32-ben.) 
1a. Súlyát ellenőrzl. H. Kiválasz
tott„ Idegen szóval. 15. Tartozik. 
16. Hírül adja. 18. IrJad. 19. Osonó. 
:?0. Kártyaflsura. 22. Keszeg más
salhangzói. 23. Zola regénykez
det, fonetikusan. 25. Zombori Emil. 
!!7. Kimondott betu. 28. Verdi ope
ra. 30. Határvonalon tűljutott a 

labda. 31. Faluközösség. 34. Or· 
szágos Intéző Bizottság. 35 Kllo
,gramm. 36. Görög történetíró, az 
f u n. századból. 3a. Kutya. 39. 
Egyszerű gép. 40. Troja. 41. Egy• 
mást követő betűk. 43. Ilyen csap 
is van. 46. Eskü kezdete. t7. Ele
venet szülő állat. 49. Kelet, latinul. 
50. Alomszera állapot a sptritlz
['J\Usban. 51. Nagy Gábor. 52. Or-

szágos Tervhivatal. SS. Rőmábau 
van. SS. Vigyázó. 56. Majdnem 

Saját karán tanult 
Veres LaJos BerettyóűJfalu:  Le

ve-lét illetékeshez tovibbftottuk... 

;!;.;w�7· b!}g:e."
é
8f

etü113e�����ás:!i Balatonfűzfőn október 14- hiszen súlyos fejsér-ülést és 
svéd város. 63. Becézett női név én az 1120-as számú vonat bordatörést szenvedett. tle- MAGYAR VASUTAS 
M DéllgyUmölcs. 66. Kevert zab. alá került Bozsor István tét annak kös.wnheti, hogy Felelős szerkesztO: Gul.vás 1ánoo 
��.,��; 6:�t11��

h
7�.Y-F��e11f��: �: má.lházó. A baleset azért tör- a baleset szinh.elyén éppen Felelős lde<ló: �zabó Antal 

Jó toll · b k" lt b ,__ szerkesltO..ee: u em er. tént, mert Bozsor lst"án i vo ontva a ,.,.,vicsá(fll, j � 
Filgg61eges: 1, A termelési ta• • volt lun:á ni 

Budapest Vl„ Benczúr u. ti 
n,i.cskozást elözl meg. 2. Lát. 3. utasításeilenesen a 1.-ágányok . , : _es e. Telefon· váro<I· 42f-184. 
Származás. 4. veszpl'ém megyeJ "/wzt vitte da b . 

t b _ Sa3at káran kellett megta- 1 ozeml -1'1 

község. s. JgekötO. 6. l!:letével te- . a ra aru a _e nulnta, hogy az úrszelrény-
I 

rer:1esztt: • N�szava Lanldadó 

:�nt\í:
n
��J�t���- 1t t��\,1: 

rakáshoz. A gondatlans_ag I ben tartózkodni életveszéTy�s Budapest .;::
na

�8;kocz1 Ot M 

rosok szövetsége volt. 11. zene, majdnem az él.etébe kerult, !.ehet. Kiss Lajos Szikra wonvomda 
műszó. 12. Rag. 17. Ime. 19'. Szin• . 
tén 21. Szigetcsoport az AtlanU §'llltUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUlllllllllllllllllllllltllllllfllllllltlllllltllllllllllllllflffllllllllllllllllllllJIOIIUfllllllllllllllllllllllllltllfllU 
óceánban. 22. Görög mérték, 6Za• = 
bály, minta. 24. Halkan mond. 26. = 
Zola kereszt�eve. 27. Történelmi : 
nép többesszámban. .19. Német � 
névelő. 3l. Krajcár. 32. A vfzszin • = 
tes 1. folytatása. 33. Legrégibb ró- = 
mai pénzegység. 3ti. Görög mlto- � 
lóg!al lt6s. Saját kutyái tépték : 
szét. 37. Spanyol tartomány. 39. : 

����o��
t
·h:ióa�;���- ���

e
f�t :t � 

n. Energia. -18. Homo prJmJgenrJs. : 
rgyi�ii�1 !�iil�ie:.'·sg����� \�! � 
zér egyt'k:e. 60. Termelősz.övetke- : 
zet. 62. i:nekló hang. 64. Azonos : 
betűk. 65. Mint 69. vf7_-;zintes 68. : 
Ludolf-téle szám. 70. Kivájó. � 

BekOldendő: vizszlntes 1. é; : 
folyt. a függ. 32-ben, valamint • = 
fUgg6le�es t. � 

BekOldé.11 batárld6: 1964. január : 
1� = 

Az előz6 keresztrejtvény helyes § 
megfejtése: A zavartamn téli ior- : 
galom alapja a Jó felkészOJe... � 

Könyvet nyertek: Nyt!k1 Ferenc, : 

ÜNNEP I  FORGALOM 

Ar.s Rákóczi F. u. 3. Sl,mon Kii· : 
roly főlnt. Veszprém kUlső pu. = 
Vadász Béla Tószeg, Rákóczi u. � - Segítség! Lemaradt . . •  
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